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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ

iv

¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
qÁ|| J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸Á»vÀå gÀZÀ£Á vÀAqÀ

f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÃÉ w ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªiÀ ÁAvÀgÀ ಜಿಲ್ಲೆ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀéz°
À è
శ్రీ వి.శ్రీనివాసులు

శ్రీమతి సుభాషిని బొ బబ

తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు

ఉపాధ్యాయురాలు

ప్రభుత్వ తెలుగు ఉన్నత పణఠశణల దొ డడబళ్ళాప్ురం

ప్రభుత్వ తెలుగు ఉన్నత పణఠశణల శివాజినగర

బంగ్ుళూరు గ్ణరమ ంత్ర జిలా - 561023

బంగ్ుళూరు ఉత్త ర

శ్రీమతి పి. శ్ాామలా కుమారీ

శ్రీమతి షేక్ మహబూబి

ఉపాధ్యాయురాలు

ఉపాధ్యాయురాలు

ప్రభుత్వ తెలుగు ఉన్నత పణఠశణల శివాజినగర

ప్రభుత్వ తెలుగు ఉన్నత పణఠశణల శివాజినగర

బంగ్ుళూరు ఉత్త ర

బంగ్ుళూరు ఉత్త ర

CfÃA ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï vÀAqÀ
¥Àj²Ã®PÀgÀÄ
శ్రీ వి.శ్రీనివాసులు
తెలుగు ఉపాధ్యాయుడు
ప్రభుత్వ తెలుగు ఉన్నత పణఠశణల దొ డడబళ్ళాప్ురం
బంగ్ుళూరు గ్ణరమ ంత్ర జిలా - 561023

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ :
E.«.f. «¨sÁUÀ, r.J¸ï.E.Dgï.n ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
v

క్రమ

వారిిక

అభ్యసన ఫలితాలు

సంఖ్య

నెల

ప్రణయళిక

అభాసన

వివిధ రకణల ధవనులను అలకంచి (ఉద్య: వరషం, గ్ణలి, ర్ైలు,

ఫలిత్ం -1

బసుువంటివి) వివిధ వసుువులను తయకడం లేద్య రుచి చూడడం

పుట
సంఖ్య

FA – 1

మే

1–5

FA – 1

జూన్

6–7

FA – 1

జూలై

8 – 10

సూక్షమత్ FA - 2

ఆగస్ట్

10 – 19

FA - 2

సెప్ ంె బర్

20 – 21

FA- 2

అకట్బర్

22

FA- 2

అకట్బర్

22 – 23

FA - 3

నవంబర్

24

ద్యవర్ణ వణర్ి అనుభవణలను త్మద్ైన విధయనంలో ర్ణయడం
ద్యవర్ణ వాకు ప్రుస్ణురు
అభాసన

వివిధ ప్రయోజ్నయల కోసం ర్ణస్ వేర్దవరు విషయ కథనయలలో

ఫలిత్ం-2

విర్ణమ చిహ్నాలను సర్ిగ్ా ణ ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు. (జ్ాతీయ లు,
నయనుాడులు, లేఖనయ చిహ్నాలు మర్ియు కణలం, లింగ్ం
మొదల ైన వణాకరణ అంశణలు ప్రయోగ్ిస్ు ణరు)

అభాసన

కొత్ు ప్ద ప్రయోగ్ణల గ్ూర్ిి ఆసకు ని కనబరుస్ణురు మర్ియు

ఫలిత్ం-3

వణటి అర్ణానిా తలుసుకోడయనిక నిఘంటువును
ఉప్యోగ్ించుకుంటారు.

అభాసన

నిఘంటువు,

గ్రంథయలయం,

ఫలిత్ం-4

స్ణహితయానిా

అరాం

అంత్ర్ణాలం

చేసుకుంటారు.

వంటి

స్ణయంతో

భాషలోని

ప్దజ్ాలం, పణరసప్ద్యలను మెచుికుని ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు.
అభాసన

తయము చూసిన చిత్ర ఘటనల సనిావేశణలు, వరుస చితయరలు

ఫలిత్ం-5

లేద్య

దృశణల

ద్యవర్ణ

కలిగ్ిన

అనుభవణలను

త్మ

సృజ్నయత్మకత్తో మౌఖిక, లిఖిత్ మర్ియు సంజ్ఞ రూప్ంలో
వాకతుకర్ిస్ు ణరు.
అభాసన

సునిాత్మెైన

అంశణల ైన

కులం,

మత్ం,

లింగ్ం,

ఆచయర

ఫలిత్ం-6

విచయర్ణలు, అలవణటు
ా , వేషభూషణం వంటి వణటి అనుభవణలను
మౌఖికంగ్ణ వాకు ప్రుస్ణురు. పణఠంలోని స్ణహితయానిా చద్ివి ద్యని
ఉప్యోగ్ం గ్ుర్ించి మ టాాడుతయరు. ఉద్య: తయాగ్ం, బలిద్యనం,
స్ాహం వంటి విలువల గ్ుర్ించి

అభాసన

సునిాత్మెైన అంశణల గ్ుర్ించి త్రకబదధ మెైన అభిపణరయ నిా

ఫలిత్ం-7

ర్ణత్

ద్యవర్ణ

తలుప్ుతయరు

మర్ియు

గ్ోడప్త్రరక/ద్ినప్త్రరక

శీర్ిషకలను స్కర్ించి, వణటిక విశలాషణలను ర్ణస్ణురు.
అభాసన

ఒక విషయ నిా చద్ివి అందులోని స్ణమ జికవిలువల గ్ుర్ించి

ఫలిత్ం-8

చర్ిిస్ణురు. వణటిక కణరణయలను తలుకునే ప్రయత్ాం చేస్ు ణరు.
vi

ఉద్య:

త్మ

ఇరుగ్ుపొ రుగ్ు

కుటుంబాల

గ్ూర్ిి

వణర్ి

వేషభూషణయల గ్ుర్ించి ఆలోచిసూ
ు ప్రశిాస్ణురు. ఉద్య: (ర్ణము
బాబాయి కూత్రు బడిక ఎందుకు వెళళదు)
అభాసన

పణఠా లేద్య పణఠ్దాత్ర విషయ లను చద్ివి అందులోని స్ణమ జిక

ఫలిత్ం-9

విలువల ైన ఉద్యర సవభావం, సత్్రవరు నల గ్ుర్ించి చర్ిిస్ణురు
మర్ియు అభిమత్ంగ్ణ వాకు ప్రుస్ణురు. వివిధ ప్ఠన స్ణమగ్ిరని

FA - 3

నవంబర్

24 – 27

FA - 4

డిసెంబర్

28 – 30

మ ధామ లలో నోటు ప్ుసు కంలో లేద్య ప్త్రరకణ సంపణదకులకు FA - 4

జనవరి

31 – 34

ఫిబరవరి

35 - 37

చదువుత్ూ వణటి రచనను మెచుికుంటారు. మర్ియు వణటి
గ్ుర్ించి త్మ స్ణాయిక అనుగ్ుణంగ్ణ మౌఖికంగ్ణ లేద్య ర్ణత్/
బయి
ై లి లిపి ద్యవర్ణ త్మ అభిపణరయ లను వాకు ప్రుస్ణురు.
అభాసన

సమూహ కణరాకల పణలలో పణలగాని మ రా దరశనలను అరాం

ఫలిత్ం-

చేసుకొని

10

కణరాకరమ లకు వణాఖ ాత్గ్ణ వావహర్ిస్ు ణరు మర్ియు చేత్ర

అనుసర్ిస్ు ణరు.

సభలు,

సమ వేశం

వంటి

ర్ణత్లను, ముద్ిత్
ర , పణఠ్దాత్ర విషయ లను చద్ివి అరాం
చేసుకుంటారు.

(జ్ాబు,

వణర్ణుప్త్రరక,

అవగ్ణహన,

ప్రకటన

మొదల ైనవి)
అభాసన

నిత్ాజవిత్ంలో సంభవించే సంఘటనలు, ప్ర్ిసా ిత్ లపై విభినా

ఫలిత్ం-11

కరమంలో

సృజ్నయత్మకంగ్ణ

ర్ణస్ణురు.

ఉద్య.

స్ణమ జిక

మ ధామ లలో సృజ్నయత్మకంగ్ణ ర్ణస్ణురు. ఉద్య॥ స్ణమ జిక
వణరస్ ప్త్రరూప్ంలో ఆకరషణీయంగ్ణ భాషను సృజ్నయత్మకంగ్ణ
ఉప్యోగ్ించడం. కళాత్మకంగ్ణ అక్షర్ణలను జ్ోడించడం పణఠకుల
ఉద్ేేశణాలను దృష్ిిలో వుంచుకొని ర్ణస్ణురు.
అభాసన

కవిత్, కథ, కథయనిక, నయటకం, ప్రబంధం, కతరునలు, జ్ానప్ద,

ఫలిత్ం-12 వచనస్ణహిత్ా, ఆత్మకథ, జవిత్ చర్ిత్ర ప్రవణస కథలను విని
అరధం

చేసుకొంటారు.

విషయ నుస్ణరం

సహజ్

చరి,

సంవణద్యలలో పణలగాని అభిపణరయ నిా తలుప్ుతయరు. ప్ద్యలు,
అక్షర్ణల ధవని, స్ణమాత్, వాతయాస్ణనిా గ్మనించి చదువుతయరు.
సరళ వణకణాలలో సంక్షిప్ు స్ణర్ణంశణనిా ర్ణస్ణురు.
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అభ్యసన ఫలితం 1:
1. అభ్యసన ఫలితం: వివిధ రకణల ధవనులను ఆలకంచి ఉద్య: వరషం, గ్ణలి, ర్ైలు, బసుు వంటివి), వివిధ
వసుువులను తయకడం లేద్య రుచి చూడడం ద్యవర్ణ వణర్ి అనుభవణలను త్మద్ైన శైలిలో ర్ణయడం ద్యవర్ణ
వాకు ప్రుస్ణురు.
2. అభ్యసన ఫలితం యొక్క వ్యయప్తి మరియు ప్యాముఖ్యత; అభాసన ఫలిత్ం ప్రధయనంగ్ణ త్ను ఆలకంచిన
విషయ లు, అనుభవణలను త్న సవంత్ రచన ద్యవర్ణ వాకు ప్రుి ఉద్ేేశణనిా కలిగ్ి ఉంటుంద్ి. చితయరలు,
కథలు, దృశణాలు, సంఘటనలు మొదల న
ై వి, విద్యారుాల నిత్ాజవనంలో జ్రుగ్ు వివిధ నెస
ై ర్ిాక ధవనులు
మర్ియు జ్ాఞనేంద్ియ
ర
ల ద్యవర్ణ అయిన అనుభవణలను త్మ కలపనయశకు , వరానయ స్ణమర్ణాానిా పంచడయనిక
సవత్ంత్రంగ్ణ వణరయడయనిక మర్ియు భావనయత్మక వికణస్ణనిక తోడపడుత్ ంద్ి. ప్రసు ుత్ అభాసన ఫలిత్ం
యొకక వణాపిు అనధికణర్ిక అభాాస వణతయవరణం నుండి పణరరంభమవుత్ ంద్ి. అభాసన ఫలం విద్యార్ిా త్న
చుటట
ి వునా అనేక ప్ర
ర ణలతో కొత్ు కొత్ు అనుభవణలను నిర్ిమంచుకోవడయనిక సహ్నయప్డుత్ ంద్ి. అటువంటి
అనుభవణలన్నా అభాాసన వణాపిు లోక తీసుకోబడయాయి మర్ియు భాషణనెైప్ుణయాలలో ఒకటైన రచన ద్యవర్ణ
అనుభవణలను కలిగ్ి ఉండటానిక ఉప్యోగ్ించవచుి. అల ంటి అనుభవణలు ఉద్యహరణకు విద్యర్ిా త్న
ప్ర్ిసరంలో వినా లేద్య భినా ధవనుల ైన ఆవు సవరం, గ్ొర్-ర మేకల సవరం ఇత్ర సవర్ణలు గ్ూర్ిి, దవనిలో
తేడయలు గ్ూర్ిి, నిర్ిేషిత్ను వెనుకవునా కణరణయనిా మనోభావణనిా, ఆ శబే ం యొకక నేప్థాంను విద్యార్ిాక
ఇప్పటికద తలుసు. చుటుిముటుి వునా వసుువులను తయకనప్ుపడు త్నకైన అనుభవణలను అభాసన
వణాపిు లో ఉప్యోగ్ించుకొని విద్యార్ిా త్నద్ైన రచన ద్యవర్ణ వాకతుకర్ించడయనిక అవకణశం ఇవవబడింద్ి. త్ద్యవర్ణ
ప్రత్ర ఒకకరూ త్మ అప్ూరవ అనుభవణలను వణరత్ప్ూరవకంగ్ణ వాకతుకర్ించగ్ల స్ణమర్ణాానిా పొ ంద్యలని
భావిస్ణురు.

కయరయయచరణలు
కయరయయచరణం : 1 ధవనిని ఆలకంచి - వినాద్యనిా రాస్ాతరు
ఉద్దేశ్యం: ఆలకంచు మర్ియు ర్ణయడం నెైప్ుణయాలను మెరుగ్ుప్రచడం
పాకయ
రి : వివిధ జ్ంత్ వులు, ప్క్షులు, వసుువులు, యంతయరల శబే ం / ధవని చేయు కొనిా చరాలను
వాకతుకర్ించగ్ల చితయరలను ర్ైలు, సూకటర్, చరువులో బటి లు ఉత్కడం, పొ లంలో ప్ని చేయడం మొదల ైనవి)
సంగ్రహించుకొని త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు. ఈ దశలో త్రగ్త్రలోని విద్యారుాలను వృతయుకణరంలో నిలబటిి
ఉపణధయాయులు ఒక చిత్ర దృశా అనుభవణనిా ఉద్యహరణ సమేత్ంగ్ణ వివర్ిస్ు ణరు. ఉపణధయాయులు సూచనల
ప్రకణరం ప్రత్ర విద్యార్ిా చిత్రప్టం, సనిావేశణనిక సంబంధించిన శబాేనిా చేయడయనిక అనుమత్రంచబడతయరు. ఈ
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దశలో ఒక విద్యార్ిధ చేసిన శబాేనిా ఇత్ర విద్యారుాలు వంత్ ప్రకణరం త్మకు అవకణశం వచిినప్ుపడు ఆ
శబే ం ఏమిటి? శబాేనిక సంబంద్ించిన పణరణి, ప్క్షి, వసుువు ఎటు
ా ఉంటుంద్ి, ఎల వుంటుంద్ి? జ్ంత్ వు,
ప్క్షి అయితే ద్యని జవన విధయనం ఎటు
ా ంటుంద్ి? వసుువు అయితే ద్యని నిర్ణమణం, ఉప్యోగ్ం
మొదల ైనవణటి గ్ుర్ించి మ టాాడుతయరు. ప్రత్ర విద్యార్ిాక అవకణశం కలిపంచిన త్ర్ణవత్ వణరు మ టాాడుటకు
స్ణధామెైన విషయ లను (వణరత్ప్ూరవకంగ్ణ వాకతుకర్ించుటకు తలుపతయరు. జ్ంత్ వు, ప్క్షి, వసుువు గ్ుర్ించి
అందరూ త్మ త్మ ప్ద్యలలో వణరస్ణురు. విద్యారుాలకు త్మ వణరత్ త్ప్ుపలు గ్ుర్ించి ఉనా భయం,
ఆంద్ో ళనలను పొ గ్ొటుిటకు ఉపణధయాయులు వణర్ిక ఇల

వణరస్ు

త్ప్ుపలేదు అనా ఆత్మవిశణవసం

కలిగ్ించినప్ుపడు మ త్రమే విద్యారుాలు ధైరాంగ్ణ వణరస్ణురు. అల ంటి వణతయవరణయనిా స్ లభాకరు కలిపస్ణురు.
కంద్ి చితయరలు చేస్ ధవనిని వణరయండి.

దృషయటంతం: మనకు వినిపించని ధవని వినిపించునటుా మర్ియు కనిపంచిన వసుువులు కనిపించనటా
అనుసర్ించి చబుతయరు. కొనిా అరారహిత్ ధవని విశలషణలను ప్ునః ఉచయిరణ చేసి చప్ుపతయయి. ఇల ంటి
ధవని విశలషణలను దృషణింత్ం అని పిలుస్ణురు. ఉద్యహరణకు: అగ్ిా ధగ్ధగ్మండుత్ ంద్ి. ఢణఢణ
గ్ంటమ్రోగ్ుత్ ంద్ి.
గ్మనిక: విద్యారుాలకు ఉపణధయాయులు అభాసన ప్త్రంలో వునా కణర్ణాచరణలు నిరవహించేల
పర ర త్ుహిస్ు ణరు.

అభ్యసన పతాం
అభ్యయసం:1.1 కణర్ణాచరణను నిరవహిస్ు ణరు.
కయరయయచరణం: 2 ప్దాం చద్ివి కథ వణరస్ణుం
ఉద్దేశ్యం: శరవణనెప్
ై ుణయాలను అభివృద్ిధ చేయడం
పాకయ
రి : 6వ త్రగ్త్రలో "అమ మ నినుా త్లుచుకుంటే" ప్ద్యానిా జ్ాగ్రత్ుగ్ణ చదవండి. అందులోని
స్ణర్ణంశంను చదవడంతోనే అరాం చేసుకొంటారు.
1. అమ మ నిను త్లుచుకుంటే
కన్నారు ఏరవుత్ ంద్ి
నినుా చూస్ు నయ గ్ుండ
న్నరవుత్ ంద్ి
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2. పొ దే ంతయ ఇలా ంత్ ప్ని
ఒళళళ వంచి చేస్ు ణవు
కణళళళ, కతళళళ, గ్ుంజుత్ వునయా
నవువను చింద్ిస్ు ణవు
3. న్న రకు ం ప్ంచుకు ప్ుటాిం
న్న శకు ని నింప్ుకు పరగ్ణలి
మ బలమును పంచిన నినుా
అబలంటట వంచించయర్ణ?
4. న్న ఒంటిని యంత్రంచేసి
మ కడుప్ులు నింప్ుతయవు
చివర్ిక మిగ్ిలి ఉనాద్ే త్రంటట
చికకశలామవుత్ నయావు
5. అంటు
ా కడిగ్ి ఆయ సప్డినయ
బటి లుత్రక న్నరసప్డినయ
వెలకటి ని చయకర్ిలోనయ
బలహీనత్ ఒడి చేర్న
ి య
6. అందర్ిక వెలుగ్ులు ప్ంచి
అమ వణసాగ్ణ మిగ్ిలేవు.
నలత్లతో కలత్ చంద్ి
కరూపరంల కర్ిగ్దవు!
7. ఇంటి వెలుగ్ు నలిగ్ిపర తే
ఇలా ంతయ చీకటే
ఆర్ోగ్ాం న్న వెంటుంటే
భాగ్ాము మ దవుత్ ంద్ి
"అమ మ"
""అమ మ"
అమ మ)
॥ అమ మ॥
॥ అమ మ॥॥ అమ మ॥
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గమనిక్: ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు అభాసన ప్త్రంలోవునా అభాాసం 2.1 అభాాస కణర్ణాచరణయలను
నిరవహించేల పర ర త్ుహిస్ు ణరు.

కయరయయచరణం: 3 చితయరనిా చూసి సమ ధయనం వణరస్ణుం
ఉద్దేశ్యం : వాకతుకర్ించే స్ణమర్ణాానిా అభివృద్ిధ చేయడం
పాకయ
రి : విద్యారుాలు ఇచిిన చితయరనిా గ్మనిస్ణురు
ఈ చిత్రంలోని దృశణానిా త్మ చుటుిప్కకల వణతయవరణయనిక వర్ిుంప్జ్దసు ూ వణర్ి సవంత్ వణకణాలలో
సమ ధయనం ఇస్ణురు. మీ చుటట
ి ప్రవహించే వణగ్ులు లేద్య నదుల శబాేనిా వినడం ద్యవర్ణ న్నటి అవసరం
గ్ుర్ించి ఒక చినా వణాసం వణరయండి.

గమనిక్

:

ఉపణధయాయులు

విద్యారుాలకు

అభాసనప్త్రంలో

వునా

కణర్ణాచరణయలను

చేయమని

పర ర త్ుహిస్ు ణరు.

కయరయయచరణం : 4 రుచి చూసి ఆస్ణవదం తలప్ండి .
ఉద్దేశ్యం : రుచిని ఆస్ణవద్ించే గ్ుణయనిా అభివృద్ిధ చేయడం
పాకయ
రి
: విద్యారుాలు తయము ముటిిన మర్ియు రుచి చూసిన ర్ండు వసుువుల గ్ుర్ించి త్మకన
ై
అనుభవణలను వణరస్ణురు

ఉద్ాహరణక్ు:
మెైసూరుపణకు నయకు చయల ఇషి ం, చయల తీపిగ్ణ వుంద్ి. ద్యని రంగ్ు చయల నచిింద్ి. నేను నయ బంధువుల
పళ్లా లో త్రనయాను. ఇద్ి చయల మృదువెైనద్ి, మొదల ైనవి. అల గ్ద మీరు జ్ాత్రలో చూసిన వసుువులను
ప్ర్ొకనండి. మీకు ఇషి మన
ెై ఎనిాబొ మమలు మీరు తీసుకునయారు? మొదల ైనవి. విద్యారుాలు వణరు రుచి
చూసిన వసుువుల గ్ుర్ించి త్మ అనుభవణలను సవంత్ వణకణాలలో వణరస్ణురు.
ప్రశాలు:
1. మీకు నచిిన ఏద్ైన ఒక తీపి ప్ద్యర్ణానిా ప్ర్ొకనండి.
2. మీకు నచిిన ఏద్ైన ఒక పణన్నయం (రసం) ప్ర్ొకనండి.
3. మీకు నచిిన ఏద్ైన ఒక బొ మమను ప్ర్ొకనండి.
గ్మనిక ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు అభాసన ప్త్రంలో వునా కణర్ణాచరణయలను చేయమని పర ర త్ుహిస్ు ణరు.
మౌల ాంకనం;
క్షదత్ర ప్రాటన అనుభవణలను ఆస్ణవద్ించి ర్ణయండి.
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గమనిక్: ఉపణధయాయులు విద్యారుాలలో క్షదత్ప్
ర రాటన చేయిస్ణురు. ఊరు సమీప్ంలోని చరువులు, కొండలు
లేద్య అడవులు వంటి బయటి ప్ర్ిసర్ణలకు విద్యారుాలను తీసుకొనిపర తయరు. (ద్యనితోపణటు భోజ్న ఏర్ణపటు
ా
చేసుకొనివుంటారు) క్షదత్ర ప్రాటనకు వెళలా ముందు విద్యారుాలకు కొనిా సూచనలు ఇవణవలి.
మ రా ంలో ప్రతేాక శబాేలు మర్ియు త్రనదగ్ిన వణటిని గ్ుర్ిుంచి వణటిని ఆస్ణవద్ించి అనుభవణలను త్మ నోట్
ప్ుసు కంలో ప్టిిచయ
ే ుటకు తలుపట. » కొత్ు ద్ి మర్ియు ప్రతేాకమెన
ై
వసుువులను ముటిి చూసి
ప్రమ దకరమెైన వసుువులు కణకుండయ) ఎల

ఉంద్ి? ఏమి వుంటుంద్ి? అనునద్ి ఉపణధయాయులు

విద్యారుాలకు వణరసుకొనుటకుతలుపట

గమనిక్: ముటుికొనుటకు ముందు విద్యారుాలు ఉపణధయాయులు గ్మనించేల మ రా నిర్దేశం చేయడం విద్యారుాలు నిశశబే ంగ్ణ ప్ర్ిసర్ణలో ఏర్ణపటు సనిావేశణలను వినడయనిక విద్యారుాలకు మ రా నిర్దేశం చేస్ు ణరు.
ప్క్షుల కలకల ర్ణవణలు, న్నరు ప్రవహించే చప్ుపడు, జ్ంత్ వుల అరుప్ులు మొదల ైనవి. అవసరమెైనప్ుపడు
ఉపణధయాయులు ప్రసపరం చరి చేయడయనిక విద్యారుాలను అనుమత్రంచండి.
మౌల ాంకన స్ణాయిలు
స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

విద్యారుాలు ప్ర్ిసరంలో

విద్యారుాలు ప్ర్ిసరంలో జ్రుగ్ు విద్యారుాలు ప్ర్ిసరంలో జ్రుగ్ు సంఘటనలను

జ్రుగ్ు సంఘటనలను

సంఘటనలను వింటారు.

వింటారు మర్ియు త్మద్ైన అనుభవణలను

వినుట

వివర్ిస్ు ణరు.
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అభ్యసన ఫలితం 2:
1. అభ్యసన ఫలితం:
వివిధ ప్రయోజ్నయల కోసం ర్ణస్ వేర్దవరు విషయ కథలలో విర్ణమ చిహ్నాలను సర్ిగ్ా ణ ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు.
(జ్ాతీయ లు, నయనుడులు, లేచిన చిహ్నాలు మర్ియు కణలం, లింగ్ం మొదల ైన వణాకణరక అంశణలు
ప్రయోగ్ిస్ు ణరు.

2. వ్యయప్తి :
ప్ర్ిసర పణరంతయలలో మ టాాడు భాషలో అనేక ప్ద్యలు తలుసుకుంటారు. ద్ేశీయ, అనాద్ేశీయ ప్ద్యలు,
త్త్ుమ, త్దభవ ప్ద్యలను కుటుంబ సభుాల నుండి మర్ియు సమ జ్ం నుండి అనే ప్ద్యలు ప్ర్ిచయం
ఉంటుంద్ి. పణఠశణలలో ఉపణధయాయుల సహకణరంలో ఎనోా ప్దసంప్దను పంపొ ంద్ించుకునేందుకు
వీలుంటుంద్ి. నిత్ాజవిత్ంలో ఉప్యోగ్ించు ప్ద్యల సహ్నయంతోనే ఇంకణ అనేక ప్ద్యలు తలుసుకునేందుకు

3. అభ్యసనను అనుక్ూలింప చదయుటక్ు క్ూరచదగు క్ృతాయలు:
క్ృతయం -1. అంద్ి త్త్ుమాలకు త్దభవణలను రాయండి
శీర =
సంతోషం=
కణరాం=
విదా=
కుడాము=

క్ృతయం - 2
భాషణ భాగ్ణలను తలపండి
నయమవణచకం
సరవనయమం
కరయ
అవాయం

క్ృతయం - 3
కరంద్ి వణటిక ప్ర్ణాయ ప్ద్యలను తలపండి.
భూ భరు లు=
ఆకణశం=
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శర్ీరం=
మనుజుడు=
నగ్ము=

క్ృతయం - 4
ఉపణధయాయుడు త్రగ్త్రలోని పిలాలందర్ిని ర్ండు జ్టు
ా గ్ణ విభజించయలి. ఒకర్ికొకరు ఎదుర్దురుగ్ణ
నిలబడయలి. ఒక జ్టుి వణరు అడిగ్న
ి ఒక ప్ద్యనిక అర్ణధనిా లేద్య పణరకతు ప్రయోగ్ణనిా మర్ొక గ్ుంప్ువణరు
చపణపలి. అద్ే విధంగ్ణ అంత్రమంగ్ణ గ్లిచిన వణర్ిని విజ్దత్గ్ణ అభినంద్ించయలి.

IV అభ్యసన ఫలితం స్యధంచారు అనుటక్ు మౌల్యంక్న క్ృతాయలు:
1. కరంద్ి ప్ద్యలకు అర్ణాలను నిఘంటువు సహ్నయంతో వెత్రక ప్దప్రయోగ్ణలను ర్ణయండి.
అ) మహ్నకణవాం
ఆ) అనుద్ినం
e) పిసినయర్ి
ఈ) మూఢనమమకం
ఉ)కతర్ు ి
2) మీ త్రగ్త్ర పణఠాప్ుసు కంలోని ప్ద్యానిా' చద్ివి అందులోని నూత్న ప్ద్యలకు నిఘంటువు సహ్నయంతో
అర్ణాలు వెత్కండి.
3) మ పణఠశణలలో మీ తలుగ్ు ఉపణధయాయుడు సలవులో వెళ్లాన సందరభంగ్ణ సమూహంగ్ణ ప్రత్రభా కణరంజి
పర టీలు నిరవహించండి. ఒక డబాాలో ప్ద్యలు వేసి ఆ ప్ద్యలను తీసుకొని మ టాాడు అనే భాషణకతరడను
విద్యారుాలతో ఆడండి.

V ఉప్యధాయయులక్ు పాతదయక్ సూచనలు:
* విద్యారుాలందర్ిక సమ న అవకణశణలు ఇవణవలి.
* కొత్ు ప్ద్యల ఔచితయానిా ఉపణధయాయుడు ముందుగ్ణనే త్య రు చేసుకోవణలి.
* నిఘంటువుని ఉప్యోగ్ించే విధయనయనిా తలియ చేయ లి.
* విద్యార్ిా చపిపన స్ొ ంత్వణకణాలను అభినంద్ిసు ూ త్పొ పప్ుపలను సర్ిద్ిద్ే యలి.
స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

విద్యారుాలు ఇచిిన ప్దయలకు

విద్యారుాలు ఇచిిన ప్దయలకు

విద్యారుాలు ఇచిిన ప్దయలకు

అరాాలను చెప్పడయనికి

అరాాలను చెపత ారు.

అరాాలను, ప్రాాయ ప్దయలను,

ప్రయత్నిస్ాతరు.

నయనయరాాలను కూడయ చెపత ారు.
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అభ్యసన ఫలితం 3:
1. అభ్యసన ఫలితం:
కొత్ు ప్ద్యలను ప్రయోగ్ించుట చూప్ుతయరు మర్ియు వణటి అరధం వెద్ికదందు శబే కోశమును ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు.
శబే కోశం, గ్రంథయలయం, అంత్ర్ణాలం మొదల ైన వణటి సహ్నయంతో అరధం చేసుకుంటారు. భాష యొకక
సూక్షమత్, ప్దప్ుంజ్ం, పణరనప్ద్యలను ప్రశంసించి ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు.

2. అభ్యయసన ఫలితం వ్యయప్తి , ప్యాముఖ్యత:
విద్యారుాలు వణర్ి అభాసనంలో ఒక త్రగ్త్ర నుండి మర్ొక త్రగ్త్రక విభినామెైన కొత్ు ప్ద్యలను చూస్ణురు.
త్మ చుటుి ప్కకల జ్ర్ిగ్ద అనుభవణలకు విశలష ప్దప్రయోగ్ం చేసి ఆ సందర్ణభలకు ఆ ప్ద్యల విశలష
అరధమును తలుసుకొని కుత్ూహలం చందుతయరు. ఈ సమయంలో విద్యారుాలు పణఠా మర్ియు పణఠ్దాత్ర
కణర్ణాచరణయలోా పణఠా ప్ుసు కం, కథ, కవిత్, ప్త్రరకలు మొదల ైన స్ణహిత్ా విభాగ్ణలలో పణఠమును ప్ూర్ిుగ్ణ
అరధం

చేసుకొని

సరళ

భాషణ

సవరూపణలను

నేరుికొని

అభాసనం

ధృవీకరణ

చేసుకొనుటకు

సహ్నయప్డుత్ ంద్ి. ఉపణధయాయులు మ రా దరశనంలో శబే కోశమును ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు. శబే కోశ ప్ర్ికలపన
ప్ద్యలను వర్ీాకృత్ సరళ్లలో బో ధించే అక్షర మర్ియు ప్ద్యలను చద్ివి, గ్ుర్ిుంచి, తయను కనిపటిిన కొత్ు ప్దం
అరధము నుండి అభాసనమును నిర్ణధర్ించుకొను విభినామెైన ప్రయత్ాం నుండి విద్యారుాలు నేరుికోటానిక
భయంతో కూడిన వణతయవరణం నుండి బయటప్డి త్మ సవంత్ నిరాయమును తలుసుకొని, జ్ాఞనం మర్ియు
అనవయక కణర్ణాచరణయల నుండి అభాసనయనిా ధృవీకర్ించుకొని వావసిాత్ అధాయనయనిక శబే కోశం
కణరణభూత్మౌత్ ంద్ి.
ఇత్రుల అనుభవణల లేఖనం, విషయజ్ాఞనం, పణరప్ంచిక సంఘటనల వివరం, స్ణమ నా జ్ాఞనం మొదలగ్ు
విషయ లను చదువుట వలన విద్యా వికణస్ణనిక ప్ునయద్ి కణవణలి. అంత్ర్ణాలం అనేద్ి కదవలం మనోరంజ్నయనిక
మ త్రం ప్ర్ిమిత్ం కణదు. అంత్ర్ణాలం కొనిా విషయ లను కూరుినా చోటే తలియప్రచే విశవకోశం వల ప్ని
చేసు ుంద్ి. విద్యారుధలను ప్రర్దపించుటయిే మన అందర్ి బాధాత్. త్ంత్ర జ్ాఞనయనిక అనుగ్ుణంగ్ణ వణటి
సదుప్యోగ్ం తలుసుకొని వణర్ి భవిషాత్ు క నయంద్ి అవుత్ ంద్ి. శబే కోశం ఉప్యోగ్ం, పిలాల సవంత్
అభాసనం వంటి వణటితో పణటు, చదువు అంశణలకు అవకణశమివవటంతో వణటి మీద ఇషి ం, స్ణహిత్ా రచనయ
కౌశలామును ఆభివృద్ిే చంద్ించి విద్యారుాల ప్ద సంప్దను పంపొ ంద్ించటంతో పణటు సవంత్ అభాసన సూచి
ఉతేు జ్ప్రచయలి. సమయ నిా సదుప్యోగ్ప్రచుకొనుట, కొత్ు త్ంత్ర జ్ాఞనమునకు త్నను తయను ఉనాత్
అలవణటు చేసుకొనుట ఈ అభాసన ఫలిత్ం యొకక ముఖా ఉద్ేేశాం.
వివిధ కోణయలలో అభాసనమును నిర్ిమంచే అనేక విధయల ప్రయతయాలు జ్రుగ్ుతయయి. విద్యారుాలు ప్ుసు క
జ్ాఞనంతో పణటు కొత్ు జ్ాఞనమును చేరిడం ఉత్ు మ అభాసనయనిక అవసరం. ప్రసు ుత్ త్రగ్త్రక వచిిన విద్యార్ిా
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స్ణహిత్ాం యొకక వివిధ రచనలను విసు ృత్ంగ్ణ చదవటానిక శబే కోశం గ్రంథయలయం, అంత్ర్ణాలం
ఉప్యోగ్ించి సవంత్ అభాాసనయనిక త్నను అలవరచుకోవటం ఉత్ు మ అభాాసం. త్న అభిపణరయ లను లిఖిత్
రూప్ంలో

నమ్రదు

చేయటానిక

ఈ

అభాసన

ఫలిత్ం

ఉతేు జ్

ప్రుసుుంద్ి.

అంత్ర్ణాలమును

సదుప్యోగ్ప్రచుకోవణలి. అంత్ర్ణాల విదాను అత్ాంత్ జ్ాగ్రత్ుతో స్ణధించయలి. అనిా అంశములు
విద్యారుాలకు తలియజ్దయ లి. అంత్ర్ణాలము ఉప్యోగ్ించి అనేక భాషణ స్ణహితయాలను వెత్రక జ్ాఞనయరివ
చేసుకొనునటు
ా ప్ర్
ర దపించుటే ఈ అభాసన ఫలితయలు ఆశించునద్ి.

కయరయయచరణాలు:
కయరయయచరణం 1: అప్ురూప్ ప్ద్యలు, కొత్ు ప్ద్యల విసు రణ
1. ఆత్మ గ్ౌరవం, స్వచయా ప్రవృత్రు , బుద్ిధకుశలత్ గ్ల వివిధ కోణయలలో అభాసనమును నిర్ిమంచే 18 అనేక
విధయల ప్రయతయాలు జ్రుగ్ుతయయి. విద్యారుాల ప్ుసు క జ్ాఞనంతో పణటు కొత్ు జ్ాఞనమును నేరుిట ఉత్ు మ
అభాసనయనిక అవసరం. ప్రసు ుత్ త్రగ్త్రక వచిిన విద్యార్ిా స్ణహిత్ాం యొకక వివిధ రచనలను విసు ృత్ంగ్ణ
చదవటానిక

శబే కోశం

గ్రంథయలయం,

అంత్ర్ణాల నిా

ఉప్యోగ్ించి

సవంత్

అభాాసనయనిక

త్నను

అలవరచుకోవటం ఉత్ు ను అభాాసం. త్న అభిపణరయ లను లిఖిత్ రూప్ంలో నమ్రదు చేయటానిక ఈ
అభాసన ఫలిత్ం ఉతేు జ్ప్రుసుుంద్ి. అంత్ర్ణాలమును సదుప్యోగ్ప్రచుకోవణలి. అంత్ర్ణాల విదాను అత్ాంత్
జ్ాగ్రత్ుతో స్ణధించయలి. అనా అంశమును విద్యారుాలకు తలియజ్దయ లి. అంత్ర్ణాలము ఉప్యోగ్ించి అనేక
భాషణ స్ణహితయాలను వెత్రక జ్ాఞనయరిన చేసుకొనునటు
ా ప్ర్
ర దపించుటే ఈ అభాసన ఫలితయలు ఆశించునద్ి.

కయరయయచరణం 2: అప్ురూప్ ప్ద్యలు, కొత్ు ప్ద్యల విసు రణ
1. ఆత్మ గ్ౌరవం, స్వచయా ప్రవృత్రు , బుద్ిధకుశలత్ గ్ల కుటీర ప్ర్ిశమ
ర లిా ప్రభుత్వం పర ర త్ుహించయలి.
2. ఆర్ిాక వావసా క ప్ర్ిశమ
ర లే ఆధయరం
3. పణడిప్ంటలు కూడయ ప్ర్ిశమ
ర ే.
4.కుటీర ప్ర్ిశమ
ర లక ప్ర్ణయి పణలన గ్ొడా లిపటుి అయింద్ి.
5. స్ణవత్ంత్్ర సమరంలో మహ్నతయమ గ్ణంధీ విద్ేశీ వసుు బహిషకరణ చేప్టాిడు.
ప్రకయ
ర : ప్రత్ర ప్ద్యనిా ప్లకమీద ర్ణసి ద్యని అరధం పిలాల తలుసుకోమని చపణపలి. తలియకపర తే
ఉపణధయాయులు వణకాసమేత్ంగ్ణ ప్లక మీద ర్ణసి అరధం వెత్రకద ప్రయత్ాం చేస్ు ణరు. మర్ియు
శబే రతయాకరమును ఉప్యోగ్ించుటను వివర్ిస్ు ణరు.కయరయయచరణం 3: ప్దమును గ్ుర్ిుద్ే యం - అరాం
తలుసుకుంద్య
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స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

పారస ప్దయలను,

పారస ప్దయలను,

పారస ప్దయలను, భాషాసూక్ష్మత్ను అవసరం

భాషాసూక్ష్మత్ను

గుర్తస్త ారు.

వునిచోట ప్రయోగ్స్త ారు,

గుర్తంచుటకు ప్రయత్నిస్ాతరు.

ఉపాధ్యాయుల చేత్ మెచుికోబడుతయరు

అభ్యసన ఫలితం 4:
1. అభ్యసన ఫలితం: నిఘంటువు, గ్రంథయలయం, అంత్ర్ణాలం వంటి స్ణయంతో స్ణహితయానిా అరాం
చేసుకుంటారు. భాషలోని సూక్షమత్ ప్దజ్ాలం, పణరసప్ద్యలను మెచుికుని ఉప్యోగ్ిస్ు ణరు.

2. అభ్యసన ఫలితం వాాపిి మరియు ప్రముఖ్ాత: విద్యారుాల శబే -భండయగ్ణరమును పంచుట విద్యారుాలు
స్ లభాకరు ల మ రా దరశనంలో స్ణవర్ణ (ప్ర్ిచేిదనం) లో ఉనా వివిధ కొత్ు ప్ద్యలను గ్ుర్ిుంచి చపిప ప్ూరణ
ప్ద్యలను ర్ణయటం.

పాకయ
రి
- 1: 8వ త్రగ్త్ర పణఠాప్ుసు కంలోని "బయల ట" గ్దాము నుండి ఒక ప్ర్ిచాే దనం ఇవవబడినద్ి.
ఇందులోని కొత్ు ప్ద్యలను విద్యారుాలు ప్టిిచేసి వణటిక అరామును చపణురు మర్ియు వణకారూప్ంలో ర్ణస్ణురు.
ఈ ప్రకరయలో ఉపణధయాయులు మ రా దరశనం చేస్ు ణరు.
బయల ట బయలోా ఆడే ఆట. బయల ట ఇద్ి అచిమెన
ై నయటకం. బయల టను ఆడటానిక ఒక నిర్ిేషి
రంగ్మంటప్ం ఉనాటు
ా కనబడదు. ద్ీనిక కణరణం స్ణధయరణంగ్ణ గ్ణరమీణులు తయము నయటకణనిా
వేయదలచుకొనాప్ుపడు అప్పటికప్ుపడే రంగ్ మంటపణనిా నిర్ిమంచి ఆట ముగ్ిసిన వెంటనే ద్యనిా
తీసివేస్ు ణరు. నయలుగ్ు సు ంభాలిా నయటి ఆ సు ంభాల మధా కొంత్ ఎత్ు లో ప్లకలిా జ్ోడించి మంటపణనిా
నిర్ిమస్ణురు. స్ణధయరణంగ్ణ ఈ మంటప్ం 18 అడుగులు వుంట ంది. పొ డవు, 9 అడుగ్ుల వెడలుప ఉంటుంద్ి.
మంటప్ం పై 'ప్లకలు వేయటం వలా పణత్రధయరులు ఎగ్రటానిక వీలుగ్ణ ఉంటుంద్ి. ప్రక్షకులు మంటపణనిక
ముందు, కుడి, ఎడమ ప్రకకన కూర్ొిని నయటకణనిా వీక్షించటానిక వీలుగ్ణ మంటపణనిా నిర్ిమస్ణురు.

ఉద్ాహరణ పాశ్నలు:
1. పై ప్ర్ిచాే దనంలో ఉనా కొత్ు ప్ద్యలను అరామును ఎనుాకొని ర్ణయండి.
అ)రంగ్మంటప్ం, ఆ)ప్క్ష
ర కులు, ఇ) వీక్షించు
2. పణఠమును ప్ూర్ిుగ్ణ చద్ివి కొత్ు ప్ద్యలను అరాసమేత్ంగ్ణ ప్టిి చేయండి.'
సూచన; ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు వచేి సంద్ేహ్నలను నివణర్ిస్ు ణరు.
3. మ దర్ిలో ఉనాటు
ా నయనయరా ప్ద్యలను ఉప్యోగ్ించి సవంత్ంగ్ణ అరావంత్మెైన వణకాము ర్ణయమని
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చపణపరు.

మ్దరి:
ప్యతా:

* నయటకంలోని పణత్ర.
* అమమ పొ యిా మీద పణత్రలో వంట చేసు ుంద్ి.
* ర్ణముడు పణండవ వనవణసం నయటకంలో అరుానుడి పణత్రను పర ష్ించయడు

రయజు: ప్రభువు, చందురడు
సూచన: ఉపణధయాయులు ఈ కణర్ణాచరణంలో భాగ్ంగ్ణ ఇటు వంటి అనేక కణర్ణాచరణలను ఆలోచించి
జ్వణబు ర్ణయునటు
ా చేయుట మర్ియు ప్ూరవ మ హిత్రని ఇచయవలి. మర్ియు ఉపణధయాయులు
అభాసన ప్త్ర అభాాస కణర్ణాచరణమును విద్యారుాలతో చేయించయలి.

కయరయయచరణం 1 : ప్దామును చదువుద్యం - అరధమును తలుసుకొంద్యం.
ఉద్దేశ్యం: విద్యారుాలకు కొత్ు ప్ద్యలను వెత్ కు కౌశలామును పం పొ ంద్ించుట
పాకయ
రి : కరంద ఇవవబడిన ప్దామును ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు చదవటానిక ఇస్ణురు, త్ర్ణవత్
ఉపణధయాయులు హ్నవభావణలలో ధవనిని పంచుత్ూ చదువుతయరు. త్ర్ణవత్ ఉపణధయాయుడు విద్యారుాల
గ్ుంప్ుకు ప్రశాలను ఇచిి కరంద్ి విధంగ్ణ సూచిస్ణురు.

సూచన: ప్రశాలను ర్ణయునప్ుడు ప్రత్ర ప్ర్ణను గ్మనించి ప్రశా ర్ణయ లి.
ప్రశాలను చద్ివి ప్దామును అరాం చేసుకుంటట జ్వణబును మీ గ్ుంప్ులో చర్ిించండి. కొత్ు ప్ద్యల
అరధమును తలుసుకోటానిక శబే కోశమును ఉప్యోగ్ించండి

క్రషకయ!
1. నరు కుని నయటాాలు గ్ణయకుని గ్ణనయలు
వణడుకుని వణద్యాలు శిలపకుని శిల పలు
చిత్రకుని చితయరలు అంగ్నల అంద్యలు
కందరప కయ ాలు, కవిర్ణజు వణకణాలు
కరషకణ! న్న కటుి కదలిననయాళలా .
2. ద్యంభికుని త్తయవలు మ ంత్రరకుని మంతయరలు
తయంత్రరకుని త్తయవలు గ్ురువుల గ్ోపణాలు
గ్ుడుగ్ుడుగ్ుంచయలు ద్ేవుళళ త్రరునయళళళ
ద్ివానద్ీ తీర్ణాలు
కరషకణ! న్న కఱ్ుు కదలిననయాళలళ.
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3. ధయర్ిమకుని ద్యనయలు ప్ండిత్ ని భాషణాలు
జ్ోాత్రష ని జ్ోస్ణాలు తయర్ికకుని త్ర్ణకలు
వరు కుని వణాజ్ాాలు వకతళా వణద్యలు
సైనికుని శౌర్ణాలు య ంత్రరకుని యంతయరలు
యోధుల యుద్యధలు ర్ణజుల ర్ణజ్ాాలు
కరషకణ! న్న కఱ్ుు కదలిననయాళలళ.

పాశ్నలు:
1. నరు కుడు ఏమి చేస్ు ణడు?
2. కఱ్ుు ప్దము యొకక అరాం ర్ణయండి.
3. ప్దాంలో ఉనా కొత్ు ప్ద్యల అరధమును వెత్రకి రాయండి.
4. 'ద్యంభికుడు" అనగానేమి?
5. కరషకణ! న్న కఱ్ుు కదలిననయాళలళ వణకాం యొకక అరధమును వివర్ించండి.

సూచన: ఉపణధయాయులు వణర్ి స్ లభాకరు వాంలో విద్యారుాలకు ప్దాముని హ్నవభావణలతో బిగ్ా రగ్ణ పణడటం
మర్ియు ప్రత్ర ప్ర్ిచేాదనం దృషణిా కొత్ు ప్ద్యల అరధమును గ్రహించి ర్ణయునటు
ా చయ ాలి మర్ియు
కణర్ణాచరణం యొకక అభాాస్ణలను చేయించయలి.

కయరయయచరణం 2 : భాషణ జ్ఞానయనిి పంచుకుందయం.
ఉద్దేశ్యం: పణఠశణలలో ఉనా మర్ియు త్న చుటుి ప్కకల ఉనా గ్రంథయలయ లకు వెళ్లళ స్ణహితయాలను చద్ివి
అరాం చేసుకోవటం. భాషణ సూక్షమత్ను తలుసుకొనుట ద్యవర్ణ త్మ జ్ాఞన భండయగారమును పంచుకోవటం.

విశేష సూచన: ఉపణధయాయులు గ్రంధయలయంలోని విభాగ్ణల న
ై ద్ినప్త్రరకలు, పణఠా ప్ుసు కణలు, ప్ూరక
స్ణహితయాల విభాగ్ణల న
ై చర్ిత్ర విభాగ్ం, నవలల విభాగ్ం, వణర ప్త్రరకలు, ప్క్ష ప్త్రరకలు మొదలగ్ు విభాగ్ణల
గ్ుర్ించి తలియజ్దస్ు ణరు.

పాకయ
రి : ఉపణధయాయులు త్మ పణఠశణలలోని గ్రంథయలయ నిక విద్యారుాలతో పణటు వెళ్లా భాషణ ప్రవ' బో ధనకు
ప్ూరక మ హిత్రని సంగ్రహించి' సహకర్ించుటకు విద్యారుాలకు మ రా దరశనం చేస్ు ణరు. ఉద్యహరణకు స్ణహిత్ా
అంశణల ైన కథలు, చినా కథలు, కవిత్లు, స్ణమెత్లు, నయటకణలు, వాకు ప్ర్ిచయ లు, కవి - కణవా
ప్ర్ిచయ లు మొదలగ్ునవి.
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గయడిద ఉప్యయం. (కథ)
ఒక వడడా వణాపణరసుుడు ఒక గ్ణడిద, ఒక గ్ురరమును స్ణకుకొనుచునయాడు. గ్ణడిద మీద భారమెైన బటి ల
మూటను ఉంచి, గ్ురరం మీద కూర్ొిని ప్రయ ణం పణరరంభించయడు. ద్యర్ి మధాలో విశణరంత్ర తీసుకొనుటకు ఒక
చటుి కరంద ప్డుకునయాడు. అప్ుపడు గ్ురరం మెలాగ్ణ గ్ణడిద దగ్ా ర్ిక వెళ్లా "న్నద్ి ఇల ంటి జ్నమకద్య.
జవిత్మంతయ బరువెన
ై వసుువులను మ్రసుకళళటమే న్న త్లర్ణత్ అయిాంద్ి కద్య! ఇటువంటి దుసిాత్ర
ఎవవర్ికత వదుే బాబూ. మరుజ్నమ ఉంటే గ్ణడిదగ్ణ మ త్రం ప్ుటి కూడదు" అని ఎగ్తయళ్ల చేసి నవివంద్ి.
ఈ మ ట విని గ్ణడిదకు అవమ నం అయిాంద్ి. గ్ుర్ణరనిక బుద్ిధ చపణపలి అనుకుంద్ి. కొంత్స్ప్టి త్ర్ణవత్
వణాపణర్ి ప్రయ ణం కొనస్ణగ్ించటానిక గ్ణడిద మీద సరుకుని పటిినప్ుడు అద్ి ద్యనిని విద్ిలించి నేలమీద
ప్డి కొటుికుంద్ి. వణాపణర్ి ద్ిగ్ులు ప్డి "అయోా పణప్ం! గ్ణడిదక ఆర్ోగ్ాం బాగ్లేదనిపిసు ుంద్ి" అని ఆ
సరుకుని గ్ురరం మీద ఉంచి ప్రయ ణం స్ణగ్ించయడు. గ్ణడిదను నింద్ించిన త్ప్ుపకు గ్ుర్ణరనిక త్గ్ిన శణసిు
జ్ర్ిగ్ింద్ి.

పాశ్న:
1. ఇచిిన కథను చద్ివి అరధం చేసుకొని సంభాషణ రూప్ంలో ర్ణయండి. (ప్యతాలు: వణాపణర్ి, గ్ణడిద, గ్ురరం).

కయరయయచరణం: 3
అంత్ర్ణాల నిక వెళద్యం. కొత్ు కొత్ు విషయ లు తలుసుకుంద్యం.

ఉద్దేశ్యం: త్రగ్త్రలో అంత్ర్ణాల సదుప్యోగ్ము గ్ుర్ించి తలుసుకుంద్యం.
పాకయ
రి : ఉపణధయాయులు విద్యాభివృద్ిధక అంత్ర్ణాల మహ్నత్ామును విద్యారుాలకు తలియచేస్ు ణరు.
అంత్ర్ణాలనిా ఉప్యోగ్ించటానిక అవసరమెైన ప్ర్ికర్ణల ైన కంప్ూాటర్, మెబైల్, ఐషణాడ్, టాాబా ట్ మొదల ైన
ఎలకణిానిక ప్ర్ికర్ణలు ఉప్యోగ్ించి విద్యారుాల విద్యాభాాస్ణనిక అవసరమెన
ై ప్ూరక సమ చయర్ణలను
సంగ్రహించే విధయనం గ్ుర్ించి స్ లభాకరు విద్యారుాలకు తలియ చేస్ు ణరు. ఇకకడ ఇవవబడిన సలం, ర్ణగ్ిణి,
జ్నిాఫర్ మర్ియు శంకర్ స్ాహిత్ లు. ప్రత్ర ర్ోజు కలసి చదువుకోటానిక వణర్ి స్ాహిత్ డైన ర్ణజు ఇంటిక
వచేివణరు. ప్రత్ర ర్ోజు పణఠశణలలో జ్ర్ిగ్ిన పణఠ్ణలు చర్ిించేవణరు. ఒకర్ోజు అందరూ ర్ణజు ఇంటిక వచయిరు.
సలం స్ాహిత్ లతో "మనమందరం ఇప్ుడు ఒక ఆట ఆడుకుంద్యం. త్ర్ణవత్ చదువుకుంద్యం." అనయాడు.
ఏ ఆట అనే ద్యనిా గ్ుర్ించి బాగ్ణ చర్ిించయరు. అప్ుపడు ర్ణజు వణళళ అమమ లోప్లి నుండి వచిి "ఎవవరూ
గ్ొడవ చయావదుే. ర్ణజు వణళా నయనా కంప్ూాటర్ోా ఏద్ో ప్ని చేసు ునయారు." అని చపిప లోప్లిక వెళలా ను.
అప్ుడు ర్ణగ్ిణి ఈ సలంక ఎప్ుపడూ ఆడయలనే ఆలోచన. నినా ప్ద్ిమని మేడం మనం కంప్ూాటర్ోా విశలష లేఖ
ర్ణస్ద్యనిా గ్ుర్ించి చప్పలేద్య" అనే విషయ నిా లేవద్ీసింద్ి. అప్ుడు అందరూ "అవును కద్య"అని లేఖ
ర్ణయుట గ్ుర్ించి చరిక ద్ిగ్ణరు. అంత్లో ర్ణజు త్ండిర సుందర్ బయటిక వచయిరు. "ఏంటి పిలాలూ, ఏమి
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జ్ర్ిగ్ింద్ి?" అని అడిగ్ణరు? అందుకు తలివెైన ర్ణగ్ిణి, ప్ద్ిమని మేడం చపిపన గ్ృహపణఠం గ్ుర్ించి చపిప
ద్యనిని ఎల ర్ణయ లో తలియక చర్ిిసుునయాము మ మ " అనాద్ి. అప్ుడు సుందర్ 'రండి' అని అందర్ిన్న
కంప్ూాటర్ గ్ద్ిక తీసుకుపర యి 'ఇ-త్పణల ' లేక ఈమెయిల్్ గ్ుర్ించి కంప్ూాటర్ోా చూపిసు ూ 'ఈ-మెయిల్్ '
అంటే కంప్ూాటర్ సహ్నయంతో లేఖ, సంద్ేశణలను ఉప్యోగ్ించుకొనే ఒక జ్నపియ
ర
విధయనం అనయారు. సలం
కుత్ూహలంతో "అంకుల్, ఈ-మెయిల్ అంటే ఏంటి?" అని అడిగ్ణడు. అందుకు సుందర్ 'ఈ' అంటే
ఇంగ్ిాష లో ఎలకణిానిక్, మెయిల్్ అంటే " త్పణల " అందుకని ఎలకణిానిక్ మెయిల్్ని "ఈ- త్పణల "
అంటారు అని చపణపరు. శంకర్ - "మ మ , ఈ-మెయిల్్ ఎల ప్ంపిస్ు ణరు? మర్ియు ద్ీనిని ఎకకడ ఎవరు
చదవవచుి?" అని అడిగ్ణడు. అందుకు సుందర్ - "చూడండి పిలాలూ, మ మూలు త్పణల వావసా ల గ్నే
ఇకకడకూడయ లేఖ చేరవలసిన విల సం కణవణలి. ద్యనిని "ఈ-మెయిల్్" విల సం అంటారు. మీరు నయకు
ప్ంపిన ఈ-మెయిల్ు్ని నేను కంప్ూాటర్ తరచి చదవణలంటే "గ్ుప్ు సంకదత్ం" (Password) ఉంటుంద్ి.
ద్యనిని ఉప్యోగ్ించి తర్ిచి చదువవచుి. ఇప్ుడు మీకదం కణవణలి? ప్ద్ిమని మేడం విశలషలేఖ -ర్ణసుకురమమని చపణపరు అంతేకద్య? ఇప్ుడు మీకొక విశలష లేఖ త్య రు చేసి ప్ంపిస్ు ణను. ద్యనిని మీ
పణఠశణల కంప్ూాటర్ోా తరచి చూపించండి అనయారు. ద్యనిక ర్ణగ్ిణి " అద్ి ఎల మ మ " అంద్ి. అప్ుపడు
సుందర్ "నయ కుమ రునిక కంప్ూాటర్ ఉప్యోగ్ించే విధయనం కొంచం తలుసు. అత్ని ప్రుతో ఒక 'ఈమెయిల్్ ' త్య రు చేసి ఒక గ్ుప్ు సంకదత్మును ఇస్ణును, చూడండి" అనయారు. సుందర్్ 'ఈ-మెయిల్్"
త్య రు చేయుటను పిలాలు కుత్ూహలంలో గ్మనించయరు. సుందర్ ర్ణజు ప్రుతో ఒక ఈ-మెయిల్్విల సం
త్య రు చేశణరు. ద్యని గ్ుప్ు సంకదతయనిా ర్ణజుక మ త్రమే గ్ుటుిగ్ణ తలిపణరు. అప్ుడు సలం మ మ
ఎందుకని గ్ుప్ు సంకదతయనిా ర్ణజుక మ త్రమే చపణపరు? మ కందుకు చప్పలేదు?" ద్యనిక సుందర్, "చూడు
సలం, ఒకర్ి గ్ుప్ు సంకదత్ం ఇంకొకర్ిక తలియకూడదు. తలిస్ు ఎవవర్ైనయ లేఖ చదువవచుికద్య? ఇత్రుల
లేఖ మనం చదవకూడదుకద్య? అందుకని గ్ుప్ు సంకదత్ం అత్నిక మ త్రమే చపణపను" అనయారు.
rajusundar@gmail.com అనేద్ి ర్ణజు యొకక ఈ-మెయిల్ విల సం. పిలాలూ, ర్ణజు ఈ-మెయిల్్
విల స్ణనిక నయ మెయిల్్నుండి ప్రవణస్ణనిక ప్రసిదధమెైన య ణయ యొకక కొనిా చితయరలు మర్ియు వివర్ణలను
ప్ంపిస్ు ణను." అనయారు. త్ర్ణవత్ ఈ-మెయిల్్ తరచుట గ్ుర్ించి ర్ణజుక తలిపణరు. ర్ణజు మెయిల్్ తర్ిచయడు.
ఆ ప్ర్ిచాే దనమును ర్ణజు త్న స్ాహిత్ నిక ర్ణసిన లేఖ వల మ రుికోమని సుందర్ సలహ్న ఇచయిరు.
పిలాలందరు: "మీరు మ కు మంచి విషయ లు చపణపరు మ మ. ఈ-మెయిల్ గ్ుర్ించి నేర్ిపంచి ఉద్యహరణ
సహ్న వివర్ించయరు. మీకు ధనావణద్యలు" అని చపిప అకకడి నుంద్ి వెళ్లళపర య రు. మరుసటి ర్ోజు
పిలాలందరు పణఠశణలకు వచయిరు. ప్ద్ిమని మేడం, పిలాలూ శనివణరం నేను లేఖ ర్ణయుట గ్ుర్ించి తలిపి
విశలష లేఖ ర్ణసుకురమమని చపణపను. ఎవరు ప్రయత్ాం చేశణరు? "అనయారు. అప్ుడు ర్ణజు, ర్ణగ్ిణ,ి సలం,
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జ్నిఫర్ మర్ియు శంకర్ లేచి నిలబడి "టీచర్, మముమలను కంప్ూాటర్ గ్ద్ిక తీసుకళళండి, అనయారు.
అకకడ మీకు మ విశలష లేఖను చూపిస్ు ణము" అనయారు. అందరూ కంప్ూాటర్ గ్ద్ిక వెళా ారు. ర్ణజు
కంప్ూాటర్ తరచి ఎవర్ికత కనప్డకుండయ త్న గ్ుప్ు సంకదత్మునుప్యోగ్ించి " ఈ-మెయిల్ " లో ఉనా
లేఖను తరచి చూపించను. అందులోని య తయర చితయరలు మర్ియు వణటి వివర్ణలు ర్ణగ్ిణి మర్ియు జ్నిఫర్
చద్ివణరు.
పిరయమెైన సలం,
అడవులతో కూడిన ప్రవణస ద్ేశణలతో ఆకణశణనాంటే, పదే బండలతో కూడిన ప్రయ ణ ఓడ ఒకటి శిరసి నుండి
య ణ అనే ప్లా టటర్ిని చేర్ి అకకడనుండి 2 క.మీ. కణలి నడకన ప్రయ ణిస్ు ఆ అడవిలో నడుసుుంటే
అలసిపర తయము. అల గ్ద నడుసుుంటే చలా టి గ్ణలి త్గ్ులుత్ ంద్ి. ముందుకు వెళ్లతే మ్రహిని శిఖరం
కనిపిసు ుంద్ి. ద్ీని ఎత్ు

సుమ రు 300 అడుగ్ులు ఉంటుంద్ి. ఈ శిఖర్ణనిా చూసూ
ు 51 అడుగ్ులు

ముందుకళ్లతే శర్ీరం ర్ోమ ంచిత్మవుత్ ంద్ి. 390 అడుగ్ుల ఎతన
తు భర
ై వేశవర శిఖరం కనిపిసు ుంద్ి. ఈ
శిఖరం నలా ర్ణత్ర ఉకుక కోట వల ఉంద్ి. ఒక శిలిప రూపొ ంద్ించినటు
ా ప్రకృత్ర మ త్ ఇకకడి ఆకృత్ లను
సృష్ిించేనయ అనాటు
ా ఆ దృశణాలు చూచే వణర్ిని చలింప్చేసు ునావి. య ణయ గ్ుర్ించి ఒక కధ ఉంద్ి.
ప్ుర్ణణకణలంలో య ణలో భస్ణమసురుడనే ర్ణక్షసుడు నివసించేవణడు. ఇత్ని దుశిరాలు సహించటం
అస్ణధామెైనప్ుడు శివుడు అత్డిని కణలిి బూడిద చేశణడు. ఈ బూడిద నుండి పదే శిఖరం పర్ిగ్ిందనేద్ే ఆ
కథ. కణని భూగ్రభ శణసు ై ప్ర్ిశోధన ప్రకణరం ఇద్ి ఎకుకవ ఖనిజ్సంప్దలతోను, సునాప్ు ర్ణత్రతోనూ కూడిన
ప్రద్ేశం. ఇకకడ ర్ణత్ర గ్ుహలోక ప్రవేశించటం ఒక అందమెైన అనుభవం. య ణ కుమటా తయలూకణకు
చంద్ినద్ి. అకకడ నుండి 25 క.మీ. దూరంలో ఉంద్ి. అకకడ శివర్ణత్రర ర్ోజు భర
ై వేశవర స్ణవమి ఉత్ువం
నడుసుుంద్ి. య ణ గ్ుర్ించి వినుటకంటే చూచి అనుభవిస్ు బాగ్ుంటుంద్ి. మనలను య ణ విహ్నరయ త్రకు
తీసుకళా మని ప్ద్ిమని మేడంని అడుగ్ుద్యం. సర్దనయ? న్న స్ాహిత్ డు ర్ణజు పిలాలు త్య రు చేసన
ి
విశలషలేఖను చూచి ఉపణధయాయులు సంతోష్ించయరు. ప్ద్ిమని టీచర్ పిలాలకు శభాష్ చపణపరు. మర్ియు
మిగ్ిలిన పిలాలకు " ఈ-మెయిల్" లేఖ గ్ుర్ించి, ద్యని అవసరం గ్ుర్ించి తలియచేశణరు. య ణయక
విహ్నరయ త్రక వెళద్యం అనయారు. పిలాలందరు సంతోష్ించయరు.
(విశేష సూచన: 6వ త్రగ్త్రలో య ణయ అనే ఒక పణఠం ఉంద్ి)

పాశ్నలు
1. ఈ-మెయిల్ " అంటే ఏమిటి?
2. " ఈ-మెయిల్ "తరవటానిక _ సంకదత్ం కణవణలి
3. మీరు అంత్ర్ణాల నిా ద్ేనిక ఉప్యోగ్ిసు ునయారు? 'అనే ద్యనిని గ్ుర్ించి మీ సవంత్ అభిపణరయం ర్ణయండి.
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సూచన: ఉపణధయాయులు అభాసనప్త్రంలో అభాసన కణర్ణాచరణమును విద్యారుాలతోనే చేయిస్ణురు.
అంత్ర్ణాలం ఉప్యోగ్ించే విధయనం గ్ుర్ించి వివర్ణలను ప్ంచుకొంటారు.

కయరయయచరణం 4: ప్దాం చదవండి పణరన తలుసుకొండి. ఉద్ే శాం! పణరస ప్ద్యలను ఉప్యోగ్ించే కౌశలాము
పంపొ ంద్ిం చుకొనుట.
ప్రకరయః ఉపణధయాయులు కరంద ఇవవబడిన ప్దామును చద్ివించి అందులో ఉనా పణరసను ఉప్యోగ్ించుట
గ్ుర్ించి విద్యారుాలకు తలియచేస్ు ణరు మర్ియు పణరస ప్ద్యలను ద్న
ై ంద్ిన జవిత్ంలో ఉప్యోగ్ించటం గ్ుర్ించి
కూడయ తలియ చేస్ు ణరు.
అమమ ననుా కనాందుకు వందనయలు.
అమమ ననుా పంచినందుకు వందనయలు
నవమ స్ణలు మ్రసిత్రవమ మ!
నయకు జ్నమ నిచిిత్రవమ మ!
ఎండకు పర నివవలేదు.
వణనకు ర్ణనివవలేదు.
చేత్ లనే ఉయ ాలను చేసి
కోయిలనువెవ జ్ోల పణడినవ్
పణలతో పణరణం పర సి పరుగ్ుతో
అనాం పటిి బుగ్ా ల ర్ి పర కుండయ,
ముదుేల నోా మూట గ్టిి
పణప్ల పంచిన త్లిా
కోటి ఆశలతో పంచిత్రవమ మ?! ॥అమమ॥
ప్ువువలోా అమమ ఉనాద్ి.
నవువలోా అమమ ఉనాద్ి
అమమలేనిద్ే లోకమే లేదు
అమమను మించిన ద్ైవం లేదు IIఅమమII
నడకలో మంచిని పంచి
గ్ుండలో ధర
ై ాం నింపి న్నత్ర త్పిపపర కుండయ
ర్ీత్ ల నోా నేర్ిపత్రవమ మ!
ఇరుగ్ు పొ రుగ్ులకు మెచిిన వణళళం
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తలుగ్ు త్లిా క ముదుే బిడా లం

పాశ్న:
1. పై ప్దాంలో ఉనా పణరస ప్ద్యలను గ్ుర్ిుంచి ర్ణయండి.

సూచన; ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు కొనిా పణరస ప్ద్యలను ఇచిి కవిత్ లేక ప్దామును రచించమని
సూచించయలి.

మౌలయమ్పన కయరయయచరణాలు:
పణరస ప్ద్యలను గ్ుర్ిుంచి ర్ణసి, ప్రత్రప్దం యొకక అరామును ర్ణయండి.
విశణల భారత్ద్ేశం మనద్ి
హిమ లయ లకు నిలయమిద్ి.
ఇల ంటి ద్ేశంలో ప్రజ్లంతయ
విశణల హృదయంలో మెలగ్ణలి.
మతయలు వేరయితేనేమి
భాషలు వేరయితేనేమి.
భారతీయులం అందరం
భారత్ద్ేశం సుందరం
ద్ేవషం ర్ోషం తొలగ్ణలి
ప్రమ స్ాహం వెలగ్ణలి.
బుదధ గ్ణంధీల బో ధనలే తొలగ్ించును
మనమే ప్మ
ర ప్తయకం చేబూని
ఐకమత్ాంగ్ణ ప్యనిద్యేం
తయాగ్శకు మన మహ్నయుధంగ్ణ
ద్ేశ శత్ర వులను ఎద్ిర్ిద్ే యం ॥ విశణలు II
కూల, ర్ైత్ , మేధయవి చేయి చేయి కలపణలి.
ప్లా ప్టాం ఏకంగ్ణ ప్రగ్త్ర ప్థంపై కదల లి.
అనయర్ోగ్ామూ అవిదానూ అసమ నత్ను తొలగ్ించయలి.
ప్రజ్ాస్ణవమామలను కణపణడయలి. స్ణమావణధమును స్ణధించయలి ॥విశణలII
I ఇవవబడిన ప్దాంలో పణరసప్ద్యలను గ్ుర్ిుంచి ర్ణయండి.
1.
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2.
3.
4.
II ఇవవబడిన ప్దామును ఉప్యోగ్ించి కరంద్ి ప్ద్యలలో సవంత్ వణకణాలు ర్ణయండి.
1.విశణల హృదయం
2. ప్రజ్ాస్ణమాం
3.మహ్నయుధం
4. ఐకాప్థం
III పై కవిత్ను ఉప్యోగ్ించుకొని గ్దారూప్ంలో ర్ణయండి.

సూచనలు:
ఈ అభాసన ఫలిత్ం భాష మర్ియు స్ణమ జిక జ్ాగ్ృత్ లను పొ ంద్ి ఉండటానిక ఉఫణద్యాయులు వణటిని
దృష్ిిలో ఉంచుకొని ఇవవబడిన కణర్ణాచరణయలను చేయించయలి.
2. విద్యారుాలందరూ కణర్ణాచరణంలో పాలగొనేటటు చూడయలి.
3. విద్యారుాలకు ఒకద ప్దం యొకక అరధమును వణకామును రచించుటలో ఉప్యోగ్ించి సంతోషప్డునటు
ా
చయ ాలి.
4. మ రుపను తలియ జ్దయ లి.
5.నిఘంటువుని ఉప్యోగ్ించుట అందులో ప్ద్యలను వెత్ కు విధయనం మొదలగ్ువణటిని తలియజ్ేసత ూ శబే
భండయరంలో శబాేల గ్ుంప్ు పరుగ్ుట వలన కలిగ్ద ప్రయోజ్నమును వివర్ించయలి.
6. ఇద్ీ ఒక పణఠ్ణనికో లేక త్రగ్త్రకో ప్ర్ిమిత్ం కణదు మర్ియు త్రగ్త్ర బయట కూడయ ఉప్యోగ్
ప్డుత్ ందని తలియచేయ లి.
7 ఈ అభాసన ఫలితయనిక ముందుగ్ణ పణఠాప్ుసు కం లోని ప్ద్యల అర్ణాలు తలుసుకోవటంలో ఎకుకవగ్ణ దృష్ిి
పటాిలని విద్యారుాలకు తలియజ్దయ లి.
8. శకు అభాసన ఫలితయనిా స్ణధించటానిక ఉప్యోగ్ించిన కణర్ణాచరణలే కణదు ఉపణధయాయులు విభినా
స్ణధాత్లను ప్రయోగ్ించుటకు స్ణవత్ంత్్రం ఉంద్ి.

కయరయయచరణం- 4: గ్దామును చద్ివి ప్ద్యల అరామును తలుసు కుంద్యం.
ఉద్దేశ్యం: విద్యారుాలు కొత్ు ప్ద్యలకు అర్ణాలు వెత్రక తయమే సవంత్ంగ్ణ శబే కోశమును రచించు స్ణమరధామును
పంపొ ంద్ించు.
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పాకయ
రి : ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు భాషణబో ధన చేయునప్ుడు ఈ గ్దాంలో కొత్ు ప్ద్యలతోపణటు భాషణ
సూక్షమత్ మర్ియు కొత్ు ప్ద్యల గ్ుంప్ును తలియచేస్ు ణరు. మర్ియు గ్ద్యాలలో వచేి కొత్ు ప్ద్యలను
సంగ్రహించునటు
ా ప్ర్
ర దపస్
ి ు ణరు. తయము సంగ్రహించిన ప్ద్యలను శబే కోశంలో అరామును వెత్ కునటు
ా
సూచిస్ణురు. (విద్యారుాలు, సంగ్రహించిన ప్ద్యలను కోరఢడకర్ించి వణర్ిద్న
ై సవంత్ నిఘంటువును త్య రు
చేయుటకు మ రా దరశనం చేస్ు ణరు.

సూచన: ఉపణధయాయులు ప్రసు ుత్ కణర్ణాచరణణమును ప్ూర్ిు చేయటానిక " అసూయ" అనే గ్దామును
అభాాసం చేయించి త్ర్ణవత్ విద్యారుాలకు కొత్ు ప్ద్యలను సంగ్రహించటానిక మ రా దరశనం చేశారు. ఆ త్ర్ణవత్
విద్యారుాలు శబే కోశమును ఉప్యోగ్ించి ప్ద్యలకు కొత్ు అరధమును వెత్ కుతయరు.
మ దర్ి కోసం ప్రసు ుత్ గ్దాంలో వచుి కొత్ు ప్ద్యలను సేకర్దద యం.
1. అస్ణధాం:

8. నిలకడ

2. అపణరం:

9. మటట జ్ెప్ుప

3. అసూయ:

10. ముర్సిపో వు

4. ఆత్రం:

11. సత్త
త వ

5. కోరదం:

12. సమిదలు

6. కక్ష:

13. గాామాదికార్

7. క్షమ ప్ణ:

14. నిరజనపారంత్ం

పాశ్నలు
1. అపణరం ప్ద్యనిక సూకు మన
ెై సమ నయరాక ప్ద్యలను ర్ణయండి.
2. అస్ణధాం ప్దమును ఉప్యోగ్ించి సవంత్ వణకాం ర్ణయండి.
3. జవిత్ సత్ాం ప్దమును నిత్ాజవిత్ంలో ఉప్యోగ్ించే సందర్ణభలను సవంత్ అభిపణరయమును ర్ణత్
రూప్ంలో వాకు ప్రచండి
4. ఒకకొకొ గుంప్ుకు 3 ప్దయాలు, 2 గ్దయాల ప్రా ు ఇవవటం.

స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

పారస ప్దయలను, భాషాసూక్ష్మత్ను

పారస ప్దయలను,

పారస ప్దయలను, భాషాసూక్ష్మత్ను

గుర్తంచుటకు ప్రయత్నిస్ాతరు.

భాషాసూక్ష్మత్ను గుర్తస్త ారు.

అవసరం వునిచోట ప్రయోగ్స్త ారు.
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అభ్యసన ఫలితం 5:
1. అభ్యసన ఫలితం:
అప్ర్ిచిత్ సనిావేశం, సంఘటనలు మర్ియు సందర్ణభలను విని అరాం చేసుకొని త్గ్ిన విధంగ్ణ ప్రత్ర
సపందనలను వాకు ప్రచుట.

2. అభ్యసన ఫలితం వ్యయప్తి మరియు పారముఖ్ాత:
విద్యారుాలు త్మ ఇంటి ప్ర్ిసర్ణలలో గ్ణన్న లేద్య పణఠశణలకు వెళళళ సందరభములలోగ్ణన్న, నిత్ా జవిత్ంలో
జ్ర్ిగ్ిన సనిావేశములుగ్ణన్న సంఘటనలను గ్ుర్ించి మ టాాడుతయరు లేద్య అనరా ళంగ్ణ ప్రత్రసపంద్ించి
ర్ణస్ణురు.

3. అభ్యసనమునక్ు అనుక్ూలమైన క్ృతాయలు:
క్ృతయం – 1
విద్యార్ిా పణఠశణలకు వెళళళచునా మ రా మధాంలో జ్ర్ిగ్ిన ప్రమ దం సంఘటనలో చయల చకకగ్ణ
ప్రత్రసపంద్ించుట, ర్ణయుట

క్ృతయం – 2
పణఠశణల వెళలళ మ రా ంలో ఒక ద్ో పిడడ ద్ ంగ్ నడుచుకుంటు వెళు ళనా ఒక స్ు ై మెడలో ధర్ించిన బంగ్ణరు
గ్ొలుసుకు అందుకొని ప్ర్ిగ్త్రు న సంఘటనను పర లసు స్ిషనోా కళళకు కటిినటు
ా గ్ణ అనరా ళంగ్ణ చప్పడు.

క్ృతయం - 3
నయటకంలోని పణత్రల సవభావం ఆధయరంగ్ణ విభజించండి. నయయకులు, హ్నసాపణత్రలు మీరు చూసిన
ప్రత్రనయయకులు, నయటకంలో గ్ణన్న చలన చిత్రం పర సి రును, పణత్రలను అంత్ర్ణాలం నుండి ద్ిగ్ుమత్ర చేసి
ఇకకద అత్రకంచండి. మీరు చూసిన చలన చిత్రం, నయటకణనిా గ్ుర్ించి మీ సవంత్ మ టలోా చప్పండి,
ర్ణయండి.

క్ృతయం -4
ర్ణజు పణత్రధయర్ి ధర్ించే దుసుులు, ఆభరణయలను గ్ుర్ించి ర్ణయండి.

క్ృతయం-5
స్ు ై పణత్రధయర్ి ధర్ించే దుసుులు, ఆభరణయల జ్ాబితయ త్య రు చేయండి.

క్ృతయం -6
బయల ట రంగ్మండపణనిా ఎకకడ నిర్ిమస్ణుర్ో తలియచేయండి

4 అభ్యసన ఫలితం స్యధంచారు అనుటకు గల మౌల్యంక్న క్ృతాయలు:20

1. బాగ్ణ ప్రచయరంలో ఉనా ఒక నయటకం ప్రు తలపండి.
2. న్నవు ఇటీవల చూసిన నయటకం ప్రు తలిపి ద్యని కధయస్ణర్ణణ శణనిా న్న స్ొ ంత్ మ టలోా తలిపి ర్ణయండి.
3. నయటకణలంటే ఏమిటో తలుసుకునయారు?. ఔను/ కణదు.
4. రంగ్మంటప్ం గ్ుర్ించి తలుసుకునయారు. ఔను/ కణదు

5 ఉప్యధాయయులక్ు పాతదయక్ సూచనలు: 1. విద్యారుాలందర్ిక సమ న అవకణశం ఇవణవలి.
2. విద్యారుాలందరు పణలగానేల పర ర త్ుహించయలి.
3. మ ఊరులోని నయటకణలు వేస్ నటులను కలిసి నటులు ధర్ించే వస్ణుాలు, ఆభరణయలు ఎల
త్య రు చేస్ు ణర్ో అడిగ్ి తలుసుకోండి.
4. మీ పణఠశణల వణర్ిషకోత్ువం సందరభంగ్ రంగ్సా ల నిా నిర్ిమంచి మీరు సంభాషణలు ర్ణసిన నయటకణలు
ప్రదర్ిశంచండి.
5.తోలు బొ మమల టలు ఎల ప్రదర్ిశస్ణుర్ో తలుసుకొని అంత్ర్ణాలం శోధించి తలుసుకొని లేద్య మీ పణరంత్ంలో
తోలు బొ మమలు త్య రు చేస్ కళాకణరులను కలిసి తోలు బొ మమలు ఎల త్య రు చేస్ు ణర్ో తలుసుకుని
కర్ోనయ జ్ాగ్రత్ులు గ్ుర్ించి ఒక లఘు నయటకం ర్ణసి తోలుబొ మమల ట ద్యవర్ణ ప్రదర్ిశంచి వీడియో స్ణమ జిక
మ ధామ ల ద్యవర్ణ మీ పణరంత్ పణఠశణలలోని విద్యారుాలందరు చూస్ల ఏరపరచండి.
స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

అప్ర్ిచిత్ సనిావేశం, సంఘటనలు అప్ర్ిచిత్ సనిావేశం,

అప్ర్ిచిత్ సనిావేశం, సంఘటనలు

మర్ియు సందర్ణభలను విని అరాం

సంఘటనలు మర్ియు

మర్ియు సందర్ణభలను విని అరాం

చేసుకొని త్గ్ిన విధంగ్ణ ప్రత్ర

సందర్ణభలను విని అరాం

చేసుకొని త్గ్ిన విధంగ్ణ ప్రత్ర

సపందించేందుకు ప్రయత్ిం

చేసుకొని త్గ్ిన విధంగ్ణ

సపందిస్త ారు మర్యు త్మకు

చేస్త ారు.

ప్రత్ర సపందిస్త ారు.

అవసరమెన
ై నప్ుపడు ఉప్యోగ్స్త ారు.
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అభ్యసన ఫలితం 6:
అభ్యసన ఫలిత :
సునిాత్మెన
ై అంశణల ైన కులం, మత్ం, లింగ్ం, ఆచయర విచయర్ణల అలవణటు, స్ణంప్రద్యయం, వేషణభూషణం
వంటి వణటి అనుభవణలను మౌఖికంగ్ణ స్ణహితయానిా చద్ివి పణఠంలోని ద్యని ఉప్యోగ్ం గ్ుర్ించి
మ టాాడుతయరు.
ఉద్య: తయాగ్ం, బలిద్యనం, స్ాహం

అభ్యసన ఫలితం 7:
1. అభ్యసన ఫలితం:
సునిాత్మెన
ై అంశణల గ్ుర్ించి త్రకబదధ మెైన అభిపణరయ నిా ర్ణత్ద్యవర్ణ తలుపతయరు మర్ియు గ్ోడ ప్త్రరక
ద్ిన ప్త్రరక శీర్ిషకలను స్కర్ించి, వణటిక విశలాషణలను ర్ణస్ణురు.

2. అభ్యసన ఫలితం వ్యయప్తి మరియు పారముఖ్ాత:
విద్యారుాలు పణఠశణలకు ర్ణక ప్ూరవం త్మ త్లిా దండురల ద్యవర్ణ, అవణవతయత్ల ద్యవర్ణ మత్ం, లింగ్ం, ఆచయర
వావహ్నర్ణలు, స్ణంప్రద్యయ లు మొదల న
ై విషయ లపై ప్ూరవ జ్ాఞనయనిా పొ ంద్ి ఉంటారు. ఉత్ువణలు,
ప్ండుగ్ విశిషి త్లను గ్ూర్ిి మిత్ర లను, ఉపణధయాయులను లేద్య కుటుంబ సభుాలను ప్రశిాస్ణురు.
ఉద్యహరణకు ద్ీపణవళ్ల, సంకణరంత్ర, దసర్ణ, ఏరువణక ప్ూర్ిామ మొదల న
ై
ప్ండుగ్ల విశిషి త్లను
తలుసుకోవడం.

3. అభ్యనమునకు అనుక్ూలింపచదయుటక్ు క్ూరచదగు క్ృతాయలు:
క్ృతయం -1.
ర్ైత్ లకు ఇషి మన
ెై సంకణరంత్ర ప్ండుగ్ను మీరు ఎల జ్రుప్ుకునయార్ో మీ అనుభవణలను తలప్ండి.

క్ృతయం -2
మీరు చూసిన త్ ంగ్భదర ప్ుషకర్ణలపై మీ అనుభవణలను తలియ జ్దయండి.

క్ృతయం - 3
మీ పణఠశణలలో బాలల ద్ినోత్ువణనిా ఎల జ్రుప్ుకునయార్ో ర్ణయండి.

క్ృతయం-4
గ్ణంధీ జ్యంత్ర ఉత్ువణనిా గ్ుర్ించి ర్ణయండి.

4. అభ్యసన ఫలితం స్యధంచారు అనుటక్ు మౌలయంక్న క్ృతాయలు:
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1. మహ్నతయమ గ్ణంధీజి గ్ుర్ించి చద్ివిన, వినా అంశణలను మీ స్ొ ంత్ వణకణాలోా ర్ణయండి.
2. స్ణవత్ంత్్రం ర్ణక ప్ూరవం మనద్ేశ ప్ర్ిసత్
ిు ల గ్ుర్ించి తలుసుకునయార్ణ ఔను /కణదు
3. బాలల ద్ినోత్ువం గ్ొప్పదనం తలుసుకునయార్ణ?

5. ఉప్యధాయయులక్ు పాతదయక్ సూచనలు.
విద్యారుాలు అనిా సభ, సమ వేశణలలో పణలగానేల పర ర త్ుహించయలి. మ పణఠశణలలో జ్ర్ిగ్న
ి ప్దాప్టన
కణరాకరమ నిా వీడియో రూప్ంతో చితీరకర్ించి యూటటాబ్లో అప్లోడ్ చేయాండి. మీ పణఠశణలలో
నిరవహించిన స్ణవత్ంత్్రద్ిన వేడుకలలో మీ ప్రధయనోప్ద్యాయుని ప్రసంగ్ణనిా విని స్ణవత్ంత్్ర ద్ినోత్ువం
నిరవహించిన విధయనయనిా ఫర టోలు తీసి పణఠశణల వణర్ిషక మ ాగ్జ్ైనాలో అంటించండి. పణఠశణలలో జ్ర్ిగ్ిన
బాలలద్ిన వేడుకలలో బాలలు ప్రదర్ిశంచిన స్ణంసకృత్రక కణరాకరమ ల వేడుకలను మీ ఉపణధయాయుల స్ణమర్ి
ఫర నా ద్యవర్ణ చిత్రరకర్ించి మీ పణఠశణల యూటటాబులో అప్లోడ్ చేయండి.
బో ధయనోప్కణరణయలు:
మెరుప్ు అటి లు, పణఠాప్ుసు కం, కంప్ూాటర్ ర్ికణర్ిాంగ్సు, దూరదర్ిశని.
స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

గోడప్త్నరక, దినప్త్నరక శీర్ికలను

గోడప్త్నరక, దినప్త్నరక

గోడప్త్నరక, దినప్త్నరక శీర్ికలను సేకర్ంచి

సేకర్ంచి వాటికి విశలుషలను

శీర్ికలను సేకర్ంచి వాటికి

వాటికి విశలుషలను రాస్ాతరు మర్యు

రాయడయనికి ప్రయత్నిస్ాతరు.

విశలుషలను రాస్ాతరు.

సందరాానుస్ారం ప్రయోగ్స్త ారు.
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అభ్యసనఫలితం: 08
ఒక విషయ నిా చద్ివి అందులోని స్ణమ జిక విలువల గ్ుర్ించి చర్ిిస్ణురు. వణటిక కణరణయలను తలుసుకునే
ప్రయత్ాం చేస్ు ణరు.
ఉద్య: త్మ ఇరుగ్ు పొ రుగ్ు కుటుంబాల గ్ూర్ిి, వణర్ి వేశభూషణయల గ్ుర్ించి ఆలోచిసూ
ు ప్రశిాస్ణురు. (ర్ణము
బాబాయి కూత్ రు బడిక ఎందుకు వెళళదు?

అభ్యసనఫలితం: 09
1. అభ్యసన ఫలితం:
పణఠా లేద్య పణఠ్దాత్ర విషయ లు చద్ివి అందులోని స్ణమ జిక విలువల ైన ఉద్యర సవభావం, సత్్రవరు నల
గ్ుర్ించి చర్ిిస్ణురు మర్ియు అఖిత్ంగ్ణ వాకు ప్రుస్ణురు. వివిధ ప్ఠన స్ణమగ్ిని
ర చదువుత్ూ వణటి రచనను
మెచుికుంటారు. మర్ియు వణటి గ్ుర్ించి త్గ్ు స్ణాయిక అనుగ్ుణంగ్ణ మౌఖికంగ్ణ లేద్య ర్ణత్ / బల్
ై లిపి
ద్యవర్ణ త్మ అభిపణరయ లను వాకు ప్రుస్ణురు.

2. అభ్యసన ఫలితం వ్యయప్తి మరియు ప్యాముఖ్యత:
ఈ మునుప్టి త్రగ్త్ర స్ణాయిలో స్ణమ జిక విలువలను గ్రహించగ్ల స్ణమర్ణాానిా పొ ంద్ినటేా ఈ స్ణాయిలో
తయను చద్ివిన మర్ియు గ్రహించిన స్ణమ జికవిలువలను త్నద్ైన దృష్ిికోణంలో అరాం చేసుకొని చేర్ిి చేయు
మర్ియు చర్ిించగ్లరు. మర్ియు సనిావేశం యొకక కణరణయలను తలుసుకొను స్ణమర్ణాానిా నిర్ీక్షిస్ు ణరు.
పిలాలు స్ణమ జిక విలువలను చర్ిించడంతో పణటు విలువల అర్ణానిా నేరుికొంటారు. మీరు త్మ
ప్ర్ిసర్ణలను మర్ియు కణరాకల పణలను సమీక్షించడయనిక మర్ియు వణాఖ ానించడయనిక నెప్
ై ుణయాలను కూడయ
అభివృద్ిధ చేస్ు ణరు. ప్రకృత్ర గ్ూర్ిి వణాస్ణలు రూపొ ంద్ించడం ఆధునిక, శణస్ు య
అభివృద్ిధతో ప్ర్ణావరణ
ై
ప్ర్ిరక్షణ సమనవయంపై చరిను అనుమత్రంచడం వలా

పిలాలలో ప్ర్ణావరణ సపృహ మర్ియు

వణకణిత్ ర్ణానిా అభివృద్ిే చేసు ుంద్ి.
ఉపణధయాయులు అందమెన
ై ప్ర్ణాటక ప్రద్ేశణలు మర్ియు వణటి అనుభవణలపై ఒక చినా వణాస్ణనిా పిలాలు
రూపొ ంద్ించడయనిక మర్ియు వణర్ిని ప్రర్దపించడయనిక వణర్ిక మ రా నిర్దేశం చేయడం ద్యవర్ణ ఈ అభాసన ఫలిత్ం
స్ణధించడయనిక ప్రయత్రాస్ణురు.

3. అభ్యసన ఫలితం స్యధంచుటక్ు ఉపయోగించు, అవసరమైన కయరయయచరణాలు
కయరయయచరణ - 1 - స్ణమ జిక సంక్షదమం ఆంద్ో ళన
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ఉద్దేశ్యం: స్ణమ జిక విలువలను గ్ూర్ిి చర్ిించడం
పాకయ
రి : - విద్యారుాలలో స్ణమ జిక విలువలను పంపొ ంద్ించడము
ఈ అభాసన ఫలిత్ం ముఖా ఉద్ేేశాం, త్ద్యవర్ణ స్ లభాకరు పణఠా మర్ియు పణఠ్దాత్ర కణర్ణాచరణయలను
నిరవహిస్ు ణరు. ద్ీనిక ప్ూరకంగ్ణ కొనిా చితయరలను ఉప్యోగ్ించుకొని చిత్రం తలిప్ సంద్ేశం, ద్యనిలోని
స్ణమ జిక విలువలను గ్ూర్ిి విద్యారుాలు త్మ వణర్ి అభిపణరయ లను ప్ంచుకోవడయనిక వీలు కలిపస్ణురు.
విద్యారుాలు త్మ అభిపణరయ లను బహిరంగ్ంగ్ణ వాకతుకర్ించడయనిక స్ లభాకరు త్గ్ిన ప్రరణను అంద్ించయలి
మర్ియు త్గ్ిన ప్రరణయత్మక ప్రశాలను అడగ్ణలి.

పాశ్నలు
I పైన వునాచితయరలు వాకు ప్రుి స్ణమ జిక సంద్ేశణలేవి అనునద్ి గ్ుర్ిుంచగ్లర్ణ?
II సమ జ్ ఆర్ోగ్ణానిక అనుబంధంగ్ణ ఉండే స్ణమ జిక విలువలను చప్పగ్లర్ణ?
III చిత్రంలో ప్రదర్ిశంచబడిన ఆలోచనలను నియంత్రరంచడయనిక విద్యారుాలుగ్ణ వణర్ిసవ
్ లేవి?

కయరయయచరణ - 2. ఉపణధయాయులు ఇద్ేవిధంగ్ణ చయల సనిావేశంలో స్ణమ జిక విలువలను పంపొ ంద్ించు
ఘటనలను వివర్ిసత ూ ఈ ఘటనల ధయరంగ్ణ చర్ిించి ప్రదర్ిశంచుటకు అవకణశం కలిపస్ణురు.

ఉద్దేశ్యం: నిగ్ేత్ పణఠంను చద్ివి వాకతుకర్ించడం
పాకయ
రి : ఈకంద ఒక కథను ఇచయిరు. పిలాలు కథను ఏ కథతో చప్ుపట త్ర్ణవత్ ప్రశాల ద్యవర్ణ పిలాలలో
ద్యగ్ి ఉనా(సత్ువరు న గ్ుణయనిా) మనస్ణుక్షి యొకక ధర్ణమనిా ప్రదర్ిశంచడయనిక అనుమత్రంచబడతయరు.

నీటి అద్దే
ఒక ఊర్ిలో స్ర మనా అనే ర్ైత్ ఉండేవణడు. అత్ను త్న పొ లంలో కూరగ్ణయలను ప్ండించుండను. అత్ను
వావస్ణయ నిక చరువు నుంచి న్నటిని తచిి ప్ంటలకు సరఫర్ణ చేస్వణడు. స్ర మనా పొ లం ప్కకనే
భీమనాకు చంద్ిన బావి ఉండేద్ి. భీమనా త్న బావిని స్ర మనాకు అమేమశణడు.
ద్ీని వలా సంతోషప్డిన స్ర మనా మరుసటిర్ోజు బావినుండి న్నరును తీయబో త్ ండగ్ణ భీముడు అత్నిా ఆపి
"నేను న్నకు కదవలం - 'బావిని మ త్రమే అమ మను.కణన్న అందులోని న్నరు అమమ లేదు మీకు న్నరు
అవసరమెత
ై ే అద్ే కు తీసుకొండి" అని చపణపడు. ద్ీంతో విసుగ్ు చంద్ిన స్ర మనా కణస్ప్ు ఆలోచించి ' అద్ే
కటేివణడిని నేను కణదు, మీరు మీ న్నరు నయ బావిలో ఉనాందున మీరు అద్ే చలిా ంచయలి. వణద్ించయడు. ద్ీనివలా
సిగ్ా ుప్డిన భీమనా త్న త్ప్ుపను తలుసుకొని స్ర మనాకు క్షమ ప్ణలు చపిప వెళ్లళపర య డు.
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పాశ్నలు :
I ఈ కథలో భీమనా నుండి స్ర మనా బావి కొనడయనిక కణరణం ఏమి? మీ స్ాహిత్ లతో చర్ిించండి.
II ఈ కథలో భీమనా స్ర మనాను ఎల మ్రసం చేయబో త్ నయాడు? న్నటిని అద్ే కు తీసుకునే ప్రసు ుత్
ప్ర్ిసా త్ర
ి ని వణరత్ ప్ూరవకంగ్ణ చర్ిించండి.
III "అందర్ికత మంచి జ్రగ్ణలని కోరుకుంటునయాను " అనే స్ణమెత్పై మీ అభిపణరయ నిా చప్పండి
గ్మనిక: ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు విలువెైన కథలను చబుతయరు మర్ియు విలువను ఇచిి
విద్యారుాలతో కథలను రచించుటకు ప్రర్దపస్
ి ు ణరు.

కయరయయచరణ : 3 చిత్రం చూసి మ టాాడు
ఉద్దేశ్యం : వినా విషయ లను గ్ుర్ించి వాకతుకర్ించుట
పాకయ
రి
: త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో ఉపణధయాయులు ప్రసు ుత్ కోవిడ్్ ప్ర్ిసా త్
ి ల చితయరలను ప్రదర్ిస్ు ణరు. సమ జ్ంలోని
మ రుపలను మర్ియు ప్రజ్లు అనుభవిసుునా అనుభవించే కషణిలను వివర్ిస్ు ణరు మర్ియు మనమందరం
ప్రదర్ిశంచయలిున స్ణమ జిక మనోవేదనలను మౌఖికంగ్ణ వాకతుకర్ించడయనిక వణర్ిని ప్ర్
ర దపిస్ు ణరు.

కయరయయచరణ పాశ్నలు
I మీరు ర్ోజు వణర్ీ సందరభంలో పై చితయరల దృశణాలను చూశణర్ణ ?ఈ ప్ర్ిసా త్
ి లను స్ాహిత్ నితో
చర్ిించండి.
II కోవిడ్ వంటి కా షి ప్ర్ిసా త్
ి లోా సమ జ్ానిా మెరుగ్ుప్రచడయనిక మీ నుండి చేయగ్ల సహ్నయ లను
ప్టిిచయ
ే ండి.
సమ జ్ం ఎదుర్ొకంటునా కా షి ప్ర్ిసా త్
ి లోా విద్యార్ిాగ్ణ మీ బాధాత్ ఏమిటో

మౌఖికంగ్ణ అభిపణరయం

చప్పండి.

గమనిక్: ప్రసు ుత్ ప్ర్ిసా త్
ి లను విద్యారుాలకు అరాం చేయుంచుటంతో విలువలను పంపొ ంద్ించవచుిను.
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మౌల్యంక్న కయరయయచరణం
గమనిక్: ఉపణధయాయుడు 8వత్రగ్త్ర లోని 'భారత్రత్ా మ్రక్షగ్ుండంవిశలవశవరయా ' అనే పణఠంలోని
గ్ద్యానిా చదువుతయరు. గ్దాంలో వచుి విశలవశవరయాగ్ణర్ి ఆదర్ణశలను విద్యారుాలకు ప్ర్ిచయం చేయడం,
త్ద్యవర్ణ వణర్ి విద్యార్ిా జవిత్ంలో మర్ియు జవిత్ంలో ఆదరశపణరయమెన
ై వాకుుల విలువలను అనుకర్ించడం.

పాశ్నలు:
I విశలవశవరయా ఇంజిన్నర్ింగ్స విద్యాభాాస్ణనిా ర్ణయండి.
II విశలవశవరయా కరు వా నిరవహణ గ్ుర్ించి మీ అభిపణరయ నిా, వాకతుకర్ించండ.
III విశలవశవరయా మెైసూరు సంస్ణానయనిా తీర్ిిద్ిద్ే న
ి విధయనయనిా వణరత్ప్ూరవకంగ్ణ వాకతుకర్ించండి.

ఉప్యధాయయులక్ు అవసరమైన మరియు పాతదయక్ సూచనలు
1. ఉపణధయాయులు పిలాల మనోభావణలకు వర్ిుంచే న్నత్రకథలనుస్కర్ించి చదువుతయరు.
2. ఉపణధయాయులు అవసరమెైన విధంగ్ణ త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో గ్ుంప్ులను రూపొ ంద్ించి కణర్ణాచరణను ఇస్ణురు .
3.పిలాలకు వణరయడయనిక వీల ైనంత్ ఎకుకవ అవకణశం కలిపంచి ఇవవడం మర్ియు పిలాలతో చర్ిించి త్రగ్త్ర
గ్ద్ిలో భావవాకతుకరణకు అనుమత్రనిస్రు ంద్ి.
4.విలువల కణర్ణాచరణయలకు ఎకుకవ పణరధయనాత్ ఇవవడం

స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

స్యాయి 4

విద్యారుాలు ఏ

విద్యారుాలు

విద్యారుాలు ప్రశాలకు

విద్యార్ిా సూకు , తయర్ికక

ప్రశాకు సమ ధయనం

సమ ధయనమిచయిరు.

సమ ధయనమిచయిరు. కణనీ

ఆలోచనతో సర్ైన

చపణపరు.

కొనిా సమ ధయనయలు

ప్రసు ుత్ ప్ర్ిసా త్ర
ి క వర్ిుంచదు. సమ ధయనంఇచయిడు.

సహేత్ కంగ్ణ లేవు.
ఈ

అభాసన

ఫలిత్ంను

స్ణధించుటకు

ప్రత్రపణద్ించిన

కణర్ణాచరణయలు

ఉపణధయాయులు ఇత్ర అవకణశణలతో ప్రయోగ్ణలు చేయుటకు సవత్ంత్ర లు.
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అంత్రమమెైనవికణవు.

కణన్న

అభ్యసన ఫలితం: 10
1. అభ్యసన ఫలితం:
సముహ కణరాకల పణలలో పణలగాని మ రా దరశనలను అరధం చేసుకొని అనుసర్ిస్ు ణరు. సభలు, సమ వేశం
వంటి కణరాకరమ లకు వణాఖ ాత్గ్ణ వావహర్ిస్ు ణరు మర్ియు చేత్ర ర్ణత్లను, ముద్ిత్
ర , పణర్దత్ర విషయ లను
చద్ివి అరాం చేసుకుంటారు. జ్ాబు, వణర్ణుప్త్రరక, అవగ్ణహన, ప్రకటకన మొదల న
ై వి)

2. అభ్యసన ఫలితం యొక్క వ్యయప్తి మరియు ప్యాముఖ్యత:
సనిావేశము సంఘటనలతో సంబంధం కలిపంచి కళాత్మకంగ్ణ కళళకు కటిినటు
ా గ్ణ మ టాాడు. అప్ర్ిచిత్
సనిావేశణల గ్ుర్ించి సపషి మన
ెై మ టలలో వివర్ించడం. సంఘటనల గ్ుర్ించి ఆలోచించి సహజ్ంగ్ణ
మ టాాడం. సంఘటనలను నిత్ాజవిత్ంలోక అనవయించుకొని మ టాాడడం నిత్ాజవన సంఘటనలను
అనరా ళంగ్ణ ప్ర్ిప్ూరామెైన వివర్ణలతో సపషి ంగ్ణ మ టాాడటం. ప్రశణావళ్ల ఆధయరంగ్ణ సంఘటనలకు
సంబంధించిన విషయ నిా వివర్ించి చప్పడం. మ టలోా సపషి త్, అనరా ళత్వం పంపొ ంద్ించుకోవడం.
పణఠాప్ుసు కంలోని వివిధ విషయ లను చదవడం మర్ియు ద్యనిని అరాం చేసుకునే స్ణమర్ణాానిా వణర్ణు
ప్త్రరకలు, ప్రకటనలు, చేత్రవణరత్ లేద్య పిరంటడ్ మెటీర్య
ి ల్ చదవడం మర్ియు అరాం చేసుకోవడంలో వణర్ిక
సహ్నయప్డేందుకు త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో ప్తేాక పణశకర ముద్ిత్
ర మెటీర్య
ి ల్్ లభాత్ను ఉపణధయాయులు త్ప్పని
సర్ిగ్ణ నిర్ణధర్ించయలి. ఇందుకోసం పణఠశణల ల ైబర్
ర ీ ప్ుసు కణలను విద్యారుాలకు అందుబాటులో పణఠశణల పణరరాన
సమయం, సభ, సమ వేశణలను వావసా త్ంగ్ణ ప్రణయళ్లక చేసి ప్రత్ర విద్యార్ిా ఇందులో పణలగానేల ప్ర్
ర దపించయలి.

కయరయయచరణం – 1 మనచుటట
ి జ్ర్ిగ్ద చరి
ఉద్దేశ్యం : నిర్దేశనము (దరశకత్వం) మర్ియు సూచనలకువునా తేడయలను తలియజ్దయడం
పాకయ
రి :
దశ్ - 1 ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో వణరు ఇచేి సూచనలను విని ద్యనిని ఆచర్ించమని
చబుతయరు. (ఉద్యహరణకు - అందరూ లేచి నిలబడి, వరుసకరమంలో వచిి నలా బలా పై వణరస్ణురు మర్ియు
వివిధ సందర్ణభలోా ఉప్యోగ్ించే సూచనలను విద్యారుాలతో చర్ిిస్ణురు.

పాశ్నలు
1. బాాంకులో మీరు గ్మనించిన సూచనలను తలపండి
2. ఆసుప్త్రరలో కనబడు సూచనలేవి?

దశ్ - 2 ఉపణధయాయులు పణఠశణల పణరరాన సమయంలో ఎల ంటి కణర్ణాచరణయలు జ్రుగ్ుతయయి అని ప్రశాంచి
విద్యారుాలతో చర్ిిసుు నిర్దేశనయలు మర్ియు సూచనలుకు గ్ూర్ిి తలుపతయరు.
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పాశ్నలు
1.పణరరాన సమయంలో మీరు ఏఏ కణర్ణాచరణయలను చేస్ు ణరు?
2.పణఠశణల పణరంగ్ణయనిా శుభరప్రచడయనిక ఎవరు నిర్దేశిస్ణురు?
3.మిమమలిా ఒక శణర్ీర్ిక విదా ఉపణధయాయులుగ్ణ భావించుకొనిపణరరాన సమయంలో మీరు ఇచేి నిర్దేశణలను
వణరయండి.

సూచనలు: ఉపణధయాయులు విద్యారుాలకు సూచనలు మర్ియు నిర్దేశనయలకు వునా తేడయలను తలిప పై
కణర్ణాచరణయలను చేయిస్ణురు.

కయరయయచరణం :2 అంతయ కలిసి చేద్ే యం
ఉద్దేశ్యం : గ్ుంప్ు కణర్ణాచరణయలలో పణలగానండి మర్ియు నిర్దేశనయలను అనుసర్ించండి.
పాకయ
రి
: - ఉపణధయాయులు త్రగ్త్ర విద్యారుాలను మూడు గ్ుంప్ులుగ్ణ విభజించి స్ణవత్ంత్రాద్ినోత్ువ
కణరాకరమం గ్ూర్ిి నిర్దేశనయలను ఇచిి ప్రత్రగ్రంప్ుకులు ఒకొకకక ప్నిని కదటాయించి ద్యనిని ప్రావేక్షస్
ి ు ణరు.

బృందం – 1 ధవజ్ార్ోహణ సిదధత్ బాధాత్
బృందం - 2 వేద్ిక నిరవహణ బాధాత్'
బృందం - 3 పణఠశణల ఆవరణను శుభరప్రచడం మర్ియు అలంకర్ించడం
గమనిక్:

ఉపణధయాయులు

ప్రత్రజ్టుి

విద్యారుాలు

త్మకు

ఇచిిన

నిరవచనయలను

అరాంచేసుకొని

ఆచర్ించుటలో ఎదుర్ొకనా ఇబాందులను ప్ర్ిషకర్ిసు ు వణర్ి ప్ర్ినయమక ప్రమయ
ే
నిా ప్రావేక్షిస్ు ణరు .

కయరయయచరణం : 3 నిరూపిస్ు ణం రండి
ఉద్దేశ్యం : కణరాకరమం నిరూప్ణ ప్ర్ికలపనను సృష్ిించడం
పాకయ
రి : ఉపణధయాయులు త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో కణరాకరమం యొకక నిరూప్ణ నమూనయ ప్రదరశనను ప్రదర్ిశస్ణురు.
త్ర్ణవత్ త్రగ్త్ర విద్యారుాలను ర్ండు గ్ుంప్ులు గ్ణ చేసి ఒక గ్ుంప్ుకు తలుగ్ు భాషణ
సంఘం (ఉద్యాటన) మర్ియు మర్ొకక గ్ుంప్ుకు పణఠశణల వణర్ిషకోత్ువం సమ రంభం నిరూప్ణ చేయుటకు
తలుపతయరు.

పాశ్నలు :
1.కణరాకరమం పణరరంభోత్ువంను ఎవరు చేస్ు ణరు?
2.కణరాకరమం ఏ ఏ దశలను కలిా వుంటుంద్ి?
3.మీ పణఠశణల స్ణవత్ంత్్ర ద్ినోత్ువ కణరాకరమం కోసం ఒక నిరూప్ణ ర్ణయండి.

కయరయయచరణం : 4 ప్రకటన నయకు తలుసు
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ఉద్దేశ్యం : ముద్ింర చిన విషయ లను చద్ివి అరధం చేసుకొను స్ణమర్ణాానిా పంపొ ంద్ించుకొనడం
పాకయ
రి : ఉపణధయాయులు త్రగ్త్రలో కొనిా ప్రకటనల అనుకరణను ప్దర్ిశంచి, ప్రకటకన అనగ్ణనేమి? ఎకకడ
చూశణరు? ఎకకడ చూడయలి? ఎందుకు వేస్ు ణరు? అని ప్రశాలను అడుగ్ుత్

చర్ిిస్ణురు త్ర్ణవత్ కంద

ప్రకటనను ఇచిి విద్యారుాలు తయము గ్మనించిన అంశణలను జ్ఞబితయ చేయమని తలుపతయరు.
1. ఈ ప్రకటనలో నంద్ిని పణలును ఎందుకు తయరగ్ణలి అని తలిపణరు
2. మీకు ఇషి మన
ెై వసుువు గ్ుర్ించి ప్రకటన ఒకకటిని త్య రుచేయండి.

గమనిక్: ఉపణధయాయులు త్మ చుటట
ి వసుువుల గ్ూర్ిి ప్రకటకనలను ఉప్యోగ్ించవచుి ఏద్న
ై
విధయనమును ఉప్యోగ్ించుకొనుటకు సూచించవచుి ఉద్య - చిత్రం చిత్రరంచవచుి, నటన,
సంభాషణ మొదల ైనవి)

మౌల్యంక్న కయరయయచరణం
మీ పణఠశణలలో వీడో కలు వేడుక నివేద్క
ి ను సిదధంచేసి, ప్త్రరక ప్రకటనకు ఇవవండి.

స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

విద్యారుాలు నివేద్క
ి ను

విద్యారుాలు నివేద్క
ి ను

విద్యారుాలు వణరసిన నివేద్ిక సూకు

వణరయుటకు స్ణదాం కణలేదు

వణరస్ణరు.అయితే వణరసిన నివేద్క
ి

మర్ియు కరమ బదధ ంగ్ణ వుంద్ి.

కరమ బదధ ంగ్ణ లేదు.

ఉప్యధాయయులక్ు అవసరమైన మరియు పాతదయక్ సూచనలు:
I. పై అభాసన ఫలిత్ం స్ణధించడయనిక ఉపణధయాయులకు పణఠశణల స్ణాయిలో చయల

కణర్ణాచరణయలను

నిరవహించుటకు కరయయోజ్నను రూపించుకోవణలి.
1. త్రగ్త్ర గ్ద్ిలో విద్యారుాలందరు నిరవహించే కణరాచరణయలలో చురురుకుగ్ణ పణలగానుటకు ప్ర్
ర దపించయలి.
II. అనిా కణరాకరమంలో విద్యారుాలే నిరవహణ చేయుటకు మ రా దరశకత్వం వహించయలి.
III. పణరరాన సమయం, కతరడయకణరాకల పణలు, స్ణంసకృత్రక కణరాకల పణలు ల ైబర్
ర ీ, ప్రయోగ్శణల మొదల ైనవి
పణఠా పణఠ్దాత్ర కణరాకల పణలలో వణర్ి మౌఖిక అభివాకు ప్రదర్ిశంచుటకు అవకణశం మర్ియు ప్రరణ ఇవణవలి.
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అభ్యసన ఫలితం:11
1. అభ్యసన ఫలితం:
నిత్ాజవిత్ంలో సంభవించే సంఘటనలు, ప్ర్ిసా త్
ి లపై విభినా కరమంలో సృజ్నయత్మకంగ్ణ ర్ణస్ణురు. ఉద్య.
స్ణమ జిక మ ధామ లలో సృజ్నయత్మకంగ్ణ ర్ణస్ణురు. ఉద్య॥ స్ణమ జిక మ ధామ లలో నోటు ప్ుసు కంలో
లేద్య ప్త్రరకణ సంపణదకులకు వణరస్ ప్త్రరూప్ంలో ఆకరషణయ
ీ ంగ్ణ భాషను సృజ్నయత్మకంగ్ణ ఉప్యోగ్ించడం.
కళాత్మకంగ్ణ అక్షర్ణలను జ్ోడించడం పణఠకుల ఉద్ేేశణాలను దృష్ిిలో వుంచుకొని ర్ణస్ణురు.

2. అభ్యసన ఫలితం యొక్క వ్యయప్తి మరియు ప్యాముఖ్యత:
నిత్ాజవిత్ంలో అనేక సంఘటనలు సంభవిసుుంటాయి. మన ప్ర్ిసర పణరంతయలలో అనేక సమసాలు
సంభవిసుుంటాయి. ఈ విషయ లను ప్రభుత్వ అధికణరుల దృష్ిిక తీసుకళా టం లేద్య ప్త్రరకణ సంపణదకుల
ద్యవర్ణ వణర్ి ప్త్రరకణముఖంగ్ణ అధికణరుల దృష్ిిక తీసుకళళడం జ్రుగ్ుత్ూ ఉంటుంద్ి. లేఖల ద్యవర్ణ ఈ
విషయ లను సృజ్నయత్మకంగ్ణ, కళాత్మకంగ్ణ, స్ షి వంగ్ణ దసూ
ు ర్ిని ర్ణస్ణురు.

ఉద్దేశ్యం: విద్యారుాలలో సృజ్నయత్మకంగ్ణ, కళాత్మకంగ్ణ ర్ణస్ నెైప్ుణయానిా పంపొ ంద్ించడం.
కయరయయచరణం - 1 : చుటుిప్కకల (ప్ర్ిసరములు).
అభ్యయసం 1.1 : కరంద ఇవవబడిన చితయరలను ప్ర్ిశీలించి వణటిని గ్ూర్ిి మీకు తోచిన అభిపణరయ లను
ర్ణయండి.

కయరయయచరణం: 2 : వణకానిర్ణమణం - వణాసము
అభ్యయసం 2.1 : పైన చూపిన చితయరలలో ఒక చిత్రము యొకక సమసాను గ్ుర్ించి వణాసము ర్ణయండి..
అ) వ్యయసము రయయడానికర ముందు కొనిన పాశ్నలక్ు జవ్యబులు రయయండి.
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1 . మీరు ఎనుాకొనా విషయం లేద్య చిత్రమేద్ి?
2. ఎనుాకొనా విషయంపై న్నవు వాకు ం చేయదలుచుకొనా విషయ నిావణాసరూప్ంలో ర్ణయండి' ద్ీనిని
న్నవు ఎందుకు ఇషి ప్డుత్ నయావు.
3 ఈ వణాసము ర్ణయడయనిక మీరు ఏవేవి రూపొ ంద్ించయరు.
4. ప్రసు ుత్ సమసాలకు వణాసరూప్ం ద్యవర్ణ ఏ సలహ్నలు ఇవవడయనిక ఇషి ప్డుత్ నయార్ో తలప్ండి?

(ఆ) నీవు ఎనునకొనన విషయంప్ై ఒక వాాసం రయయండి.
కయరయయచరణం - 3
అభ్యయసం 3.1 : అధికణరులకు లేఖ
ఇచిిన సనిావేశణలలో ఏద్ైన ఒక ద్యనిని ఎనుాకొని ఆ సమసాకు ప్ర్హార రూప్ంలో ప్రజ్లకు మీరు ప్త్నరక
దయవరా తెలియచేయాలని కోరుత్ూ లేఖ రాయండి ( కిాంది మాదిర్ లేఖను గమనించండి)
06.06.2022,
దొ డడబళ్ళాప్ురం.
ఈనయడు ప్త్నరక సంపాదకులకు
అయాా,
గత్ వారం రోజులుగా మా వీధ్ిలో పైప్ులు ప్గ్లిపో వడంతో మంచినీరు వదలడం లేదు. మంచినీరు
లేక ప్రజ్లు విలవిలలాడిపో త్తనయిరు. దూరుపారంతయలకు వెళ్ళా నీరు తీసుకురావడం కషట మెై పో త్తనిది.
కనుక మీ ప్త్నరక దయవరా ప్రభుత్వ దృష్ిటకి తీసుకువెళ్ళా త్వరగా పైప్ులను ర్పేర్ చెయ
ై ంచి ప్రజ్ల మంచినీటి
కషాటలనుంచి కాపాడయలని మనవి చేసత ునయిను.
ఇటు
త్మ విదేయుడు,
ప్రణవ్ స్ాయ ఎస్.
కవరుపెై చిరునయమా :
ప్త్నరకా సంప్దకులు,
ఈనయడు కారాాలయం,
రాజ్ఞజీ నగర్,
బంగళూరు.
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అభ్యయసం: 4
అధ్ికారులకు లేఖ్
ఇచిిన సనిావేశణలలో ఏద్ైన ఒక ద్యనిని ఎనుాకొని దయనిని ప్ర్షొర్ంచమని కోరుత్ూ సంబందిత్
అధ్ికారులకు లేకను రాయండి

కయరయయచరణం: 5 యుదధ ం వదుే - శణంత్ర ముదుే
పై చిత్రంలోని విషయ నిా ప్త్రరకణ సంపణదకునిక లేఖ.

అభ్యయసం 5.1
కంద్ి చితయరలను వీక్షించి ఉపణధయాయుడు నిరవహించే చరిలోా పణలగాని ఆ సనిావేశణనిక త్గ్ినటు
ా ర్ణయండి.

కయరయయచరణం: 6
యుదధ ం(ప్దాం)

అభ్యయసం: 6.1
చిత్రమును సూక్ష్మంగా ప్ర్శీలించి యుదధ ం వలన అమానవీయత్ను గుర్ంచి ప్రప్ంచయనికి శాంత్న
సందేశమును ఇసూ
త త్నదెైన శైలిలో ప్దయానిి రాయండి .
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నయ అభ్ాసన అవలోకనం:
చిత్రమును సూక్ష్మంగా గమనించి వాతయవరణ కలుష్ిత్ం వలన కలిగే దుషపర్ణయమాలను వాాస
రూప్ంలో రాయండి.

స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

నిత్ా జీవిత్ంలో సంఘటనలు,

నిత్ా జీవిత్ంలో

నిత్ా జీవిత్ంలో సంఘటనలు,

ప్ర్సత్తలప
ిత
ై విభిని కామములో

సంఘటనలు, ప్ర్సితత్తలపై

ప్ర్సత్తలప
ిత
ై విభిని కామములో

సృజ్త్మకంగా రాయడయనికి

విభిని కామములో

సృజ్త్మకంగా రాస్ాతరు మర్యు

ప్రయత్నిస్ాతరు.

సృజ్త్మకంగా రాస్ాతరు.

సందరాానుస్ారంగా ఉప్యోగ్స్త ారు.
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అభ్యసన ఫలితం: 12
1. అభ్యసన ఫలితం:
కవిత్, కథ, కథయనిక, నయటకం, ప్రబంధం, కతరునలు, జ్ానప్ద, వచనస్ణహిత్ా, ఆత్మకథ, జవిత్ చర్ిత్ర ప్రవణస
కథలను విని అరధం చేసుకొంటారు. విషయ నుస్ణరం సహజ్ చరి, సంవణద్యలలో పణలగాని అభిపణరయ నిా
తలుప్ుతయరు. ప్ద్యలు, అక్షర్ణల ధవని, స్ణమాత్, వాతయాస్ణనిా గ్మనించి చదువుతయరు. సరళ వణకణాలలో
సంక్షిప్ు స్ణర్ణంశణనిా ర్ణస్ణురు.

2. అభ్యసన ఫలితం యొక్క వ్యయప్తి మరియు ప్యాముఖ్యత:
ఆంధర స్ణహిత్ాంలో అనేక ప్రకరయల న
ై కవిత్లు, కథలు, కథయనికలు దద్ివి అందులోని స్ణర్ణంశణనిా
అవగ్త్ము చేసుకొంటారు. వావహ్నర్ిక భాషలో వుండే విషయ లను సులభంగ్ణ అవగ్ణహన చేసుకోవడయనిక
వీలుగ్ణ వుంటాయి. కణబటిి ఆత్మకథలు, జవిత్ చర్ిత్ల
ర వంటి విషయ లను చదవడయనిక ఇషి ప్డతయరు.
అందులో వునా మ ధుర్ణానిా ఆస్ణవద్ిస్ు ణరు.

కయరయయచరణం - 1
1. ఆత్మకథను తలప్ండి.
2. జవిత్ చర్ిత్న
ర ు తలప్ండి.
3. కథయనిక ప్కయ
ర ను తలప్ండి

కయరయయచరణం - 2
అభ్యయసం: 2.1
1. మీ స్ాహిత్ డు తలిపిన జవిత్ సంఘటనలను ఇకకడ ర్ణయండి. అద్ి జవిత్ లక్షణయలకు లోబడి
వుండయలి.

కయరయయచరణం - 3
నా పావ్యసం - నా అనుభ్వ్యలు
అభ్యయసం : 3.1 మీరు చూసిన ప్రవణస్ణనిా గ్ుర్ించి మీ అభిపణరయ లను తలప్ండి.
కయరయయచరణం - 4
చరచ - సంవ్యదము.
1. విద్యారుాలను గ్ుంప్ులుగ్ణ విభజించండి. ఒకొకకక గ్ుంప్ుకు ఒకొకకక విషయ నిా గ్ూర్ిి వణదనలు
తలప్మని విద్యారుాలకు ఉపణధయాయుడు తలియజ్దస్ు ణడు.
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కయరయయచరణం - 5
ధవని ఒక హ్నసాం.

అభ్యయసం 5.1
1. కథలో ఏ ఉచయిరణ ద్ో షణలను న్నవు గ్మనించయవు?
2. మీ చుటుి ప్రకకల వణళళళ మ టాాడే వణర్ి మ టలోా ఉచయిరణయ ద్ో షణలను జ్ాబితయ చేయండి.

నా అభ్యసన అవలోక్నం
1. మీ నిత్ా జవిత్ంలో ఒక సంఘటనను ఆత్మకథగ్ణ ర్ణసి ద్యనిక ఒక ప్రు పటి ండి.

మీ ఆతమక్థ ప్ేరు :
2. మీ జవిత్ంలో ఒక ర్ోజు ద్ిన చరాను గ్ుర్ించి రాయంచండి.
3. మీ అభాసనంలో మొబైల్ ఎల ంటి పణత్ర వహిసు ుంద్ి. ఎల ? మర్ియు చర్ిించి రాయంచండి.
4. ఈ చిత్రం చూసి ఇది ఏ జ్ఞనప్ద కళ్ళరూపానికి చెందినదో తెలిపి వాటిని గుర్ంచి రాయంచండి.
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5. తోలు బొ మమల టను గ్ుర్ించి రాయంచండి.
6. అనామయా సంకతరునలను స్కర్ించి ఒక ద్యనిని రాయంచండి.
7. ఏద్ైనయ మీ కషి మెైన కవిత్ను ఉపణధయాయుని సలహ్నతో రాయంచండి.

స్యాయి - 1

స్యాయి - 2

స్యాయి 3

పారచీన, ఆధునిక

పారచీన, ఆధునిక

పారచీన, ఆధునిక

స్ాహితయాలను విని అరాం

స్ాహితయాలను విని అరాం

స్ాహితయాలను విని అరాం చేసుకుంటారు

చేసుకోడయనికి ప్రయత్నిస్ాతరు.

చేసుకుంటారు.

మర్యు సందరాానుస్ారంగా రాస్ాతరు.

********************
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